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Partidos que lideram pesquisas 
garantiram mais verba às eleições

 23 milhões de 
mosquitos liberados 
na Capital

-78,36% de casos 
em MS perante o 
ano passado

Bancada de MS dá “mãozinha” e 
ressuscita fundo eleitoral de R$ 5,7 bi

O Congresso Nacional 
derrubou ontem (17) 
um veto presidencial 
e, com isso, ampliou o 
valor do Fundo Elei-
toral de R$ 2 bilhões 

para R$ 5,7 bilhões. Em 
agosto, o presidente da 
República havia vetado 
essa ampliação quando 
sancionou a (LDO) Lei 
de Diretrizes Orçamen-
tárias de 2022. O trecho, 

antes vetado e agora 
derrubado, segue para 
promulgação. O veto foi 
primeiro analisado na 

Câmara e os deputados 
o derrubaram por um 
placar de 317 votos a 

143. No Senado, foram 
53 votos pela derrubada 
do veto e 21 por sua ma-
nutenção. O assunto foi 
alvo de debates. O item 
que trata do valor do 

fundão eleitoral foi ana-
lisado numa votação se-
parada durante a sessão 
do Congresso. A grande 
margem de votos foi re-
sultado de uma grande 
articulação dos parla-

mentares, que envolveu 
os partidos da base do 

governo, incluindo o PL, 
nova legenda de Jair 

Bolsonaro, além de parte 
da oposição. Página A4

As surpresas 
de fim de ano não 
param de chegar 

para os lojistas de 

Campo Grande que 
terão de desembolsar 

uma nova fachada, 
em até três meses, 

para atender as exi-
gências do novo de-

creto municipal para 
o programa Reviva 

Centro. Com ele, os 
comerciantes terão 

de adequar a fa-
chada de suas lojas, 

realizar a pintura 
predial e solicitar 
uma autorização 

junto à Semadur (Se-

cretaria Municipal 
de Meio Ambiente 
e Gestão Urbana). 
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Novo decreto 
das fachadas

Preços da cebola 
sobem em uma 

semana na Capital

Miguel e Helena 
são os nomes mais 

escolhidos em 2021
Com a escassez do 

produto, item registrou 
fortes altas em super-
mercados da cidade. 
Aumento dos custos 

chegou a 52%. Página A8

Os nomes Miguel e Helena 
foram os mais escolhidos 
pelos papais de 2021, com 
base nos registros dos 95 

Cartórios de Registro Civil 
sul-mato-grossenses res-

ponsáveis por contabilizar 
os nascimentos dos quase 
50 mil bebês neste ano. De 
acordo com a Arpen-Brasil 
(Associação Nacional dos 

Registradores de Pessoas Na-
turais), tais nomes foram os 
favoritos por serem fáceis de 
pronunciar e escrever, e prin-
cipalmente os nomes curtos e 

bíblicos. Página A6

ESPORTES ARTES

Fisiculturismo 
‘tira’ atleta da 

mesa de cirurgia 

Profissionais 
celebram 50 anos do 
Teatro Glauce Rocha

Pauline Zanardo estreou este 
ano nos eventos de fisicultu-

rismo com sucesso. A atleta de 
Mato Grosso do Sul se destacou 
no  Musclecontest, em Brasília, 
e no tradicional Mister Santos, 
no litoral paulista. “Lembrando 
que a Pauline era uma pessoa 
que um ano atrás estava com 

cirurgia marcada por problema 
de coluna, tinha três hérnias 

na cervical. A gente conseguiu 
tirar ela da mesa de cirurgia e 
colocar em cima de um palco 

de fisiculturismo”, disse Thiago 
Guimarães, seu treinador e 

também namorado. O relacio-
namento mostra-se um sucesso 

dentro e fora da modalidade. 
Para 2022, o planejamento é 

participar do Arnold Classic, a 
“Copa do Mundo” do fisicultu-

rismo. Página B2

No mês de dezembro o 
Teatro Glauce Rocha com-
pleta 50 anos como palco 
de grandes apresentações 
culturais e artísticas no 

Estado de Mato Grosso do 
Sul. Inaugurado em 1971 

e nomeado a partir de 
uma homenagem póstuma 
à atriz campo-grandense 

Glauce Rocha, que faleceu 
no mesmo ano, o espaço é 
reverenciado por artistas 

do Estado. O caderno 
Artes&Lazer conversou 
com duas importantes 

personagens dessa traje-
tória de grandes realiza-

ções, a ex-administradora 
do teatro Marineide Cer-
vigne e a bailarina Neide 

Garrido, e o que não 
faltam são boas histórias 

e recordações. Página C1
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Capital deve 
terminar o ano 
com 32 bairros 

protegidos 
Pela SES (Secretaria de 

Estado de Saúde), mais 
de 23 milhões de Aedes 
aegypti com a bactéria 
Wolbachia foram soltos 
neste ano, nos 32 bairros 

da Capital. O destaque 
fica por conta da região 
do Anhanduizinho, onde 
todos os bairros já foram 
ou estão prestes a serem 
totalmente contemplados 

com os mosquitos. 
Até o dia 15 de de-

zembro, foram 4.721 
casos notificados de 

dengue, sendo 399 confir-
mados. Página A5

Dagoberto Nogueira

Vander Loubet

Beto Pereira Nelsinho Trad Soraya Thronicke

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    21°   32°
Dourados      22°   35°
Corumbá                   23°             31°
Maracaju                   22°             36°
Ponta Porã                 21°             33°
Três Lagoas               22°            33°
Mundo Novo              23°   36°

Sol e aumento de nuvens 
de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo

Variação dos preços em uma semana:Alta dos preços da cebola

Variação na 
semana:

Variação no 
mês: 2,29 R$

Antes

Depois

Aumento
 3,49R$

52,4 %

Alta
 2,25 R$

Antes

Depois

Aumento
 3,49R$

55,1 %

Alta
kg

kg kg

kg



Havia uma grande expectativa em Israel, que 
aguardava ansiosamente o Messias anunciado. 
Segundo as profecias, Jeová enviaria o LIBER-

TADOR do Seu povo no momento adequado. Aguar-
dava-se, no entanto, que Ele chegaria cercado de poder, 
de forma que vingasse as humilhações e dores que os 
judeus haviam experimentado através dos tempos. Ele 
veio, mas não O aceitaram. Aguardavam um guerreiro, 
que esmagasse os inimigos, enquanto Ele havia che-
gado para promover o Amor UNIVERSAL. Esperavam 
que fosse portador de orgulho, soberba, arbitrário e 
superior em crueldade àqueles que se fizeram odiados. 
Contudo, Ele vivenciou a caridade e a humildade, em 
todas as suas expressões, demonstrando que o Filho de 
Deus é lição viva de compaixão e misericórdia.

“Em face da preponderância dos humanos vícios, 
o povo da época não poderia receber o Embaixador 
do Reino de DEUS, que vinha colocar os Seus ali-
cerces na Terra, para erguer o templo da legítima 
fraternidade entre todas as criaturas irmãs. O povo e 
suas autoridades constituídas, na sua maioria, ainda 
não estavam abertos a compreender uma proposta 
de VIDA nova, que contrariava suas concepções orgu-
lhosas, materialistas e egoístas. Muitos, nos tempos 
atuais, ainda não O compreenderam. De início, antes 
da ira contra a Sua pessoa, desejaram arrastá-lO 
aos seus domínios insensatos. E porque não con-
seguiram, voltaram-se contra Ele e Sua mensagem, 
perseguindo-O com insistência e ameaçando-O sem 
clemência.” (Joanna de Ângelis)

Ele, porém, permaneceu puro. A Sua tranquili-
dade desconcertou-os. Encharcados de presunção, 
o único sentido para a vida centrava-se na busca do 
poder, do prazer, no vingar-se dos inimigos reais e 
imaginários. Portanto, não é de estranhar que Jesus 

não lhes representasse o cumprimento das profecias. 
Embora o Seu fosse o maior poder que a Terra jamais 
conheceu, os ambiciosos que desejavam o mundo não 
estavam interessados na Sua força INCOMPARÁVEL: 
A força do Amor. Invejosos, não podendo negar-Lhe 
a grandeza, acusavam-nO de ser emissário do Mal. 
O Amor, mais uma vez, não sendo compreendido, foi 
desprezado e atacado. E hoje, como estamos para 
com Ele e Sua mensagem de Amor? Já aceitamos 
Jesus? Infelizmente, na prática, Cristo ainda é igno-
rado por muitos de nós.

“Jesus Cristo veio trazer ao mundo os funda-
mentos eternos da VERDADE e do Amor. Sua 
palavra, mansa e generosa, reunia todos os infortu-
nados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes 
mais pobres e mais desataviados para viver a intensi-
dade de Suas lições sublimes. As pregações, na praça 
pública, verificam-se a propósito dos seres mais 
desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar 
que a Sua palavra vinha reunir todas as criaturas na 
mesma vibração de FRATERNIDADE e na mesma 
estrada luminosa do Amor. Combateu pacificamente 
todas as violências oficiais, renovando a Lei Antiga 
com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e 
do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida 
imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe 
algo superior às questões materiais passageiras. 
Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa, 
refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das 
ciências e já teria irmanado todas as religiões da 
Terra, não fosse a impiedade dos homens.” (Hum-
berto de Campos)

A mensagem cristã causa impacto por ser límpida 
e cristalina, livre de manifestações de culto externo 
ou de interpretações teológicas. Não se reveste o 

ENSINAMENTO de Jesus de quaisquer fórmulas 
complicadas. Guardando embora o devido respeito 
a todas as escolas de revelação da fé, notamos que o 
Senhor desce das Alturas, a fim de libertar o templo 
do coração humano para a sublimidade do Amor, 
por meio do exercício da fraternidade. Para tanto, 
o Mestre não exige que os homens se façam heróis 
ou santos de um dia para outro. Não pede que os 
seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o 
impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, 
aos campos mais simples do sentimento, à luta 
vulgar e às experiências de cada dia. Esse é Jesus! A 
quem devemos seguir, não somente por declarações 
verbais, mas, essencialmente, por nossas ações re-
novadas. No dizer do Apóstolo Paulo, “quem está em 
Cristo nova Criatura é”. Estar com Jesus é renovar-
-se, é “pagar o mal com o Bem”, é afastar a escuridão 
com o brilhar de Sua Luz.

JESUS, a Estrela de Primeira Grandeza
“Admira-se o Bem, mas pratica-se o Mal. Preco-

niza-se a saúde, mas estabelecem-se programas de 
desequilíbrio emocional, geradores das doenças de 
vários portes. O futuro glorioso, decantado pelas con-
quistas invulgares da modernidade, está sombreado 
pelo medo, aturdido pela ansiedade e caracterizado 
pela solidão. Naqueles dias difíceis, na Palestina 
sofrida e submetida às paixões de César e aos capri-
chos de Herodes, o Grande, nasceu Jesus. Estrela de 
Primeira Grandeza, surgiu na noite das estúpidas e 
escuras ambições dos povos, para iluminar as cons-
ciências e DESPERTAR os sentimentos de humani-
dade, como dádiva de Deus respondendo às súplicas 
dos humilhados e esquecidos. Passaram os tempos, 
foram sucedidos os criminosos de então por outros 
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Editorial

Chegou o mês de JESUS! Vamos refletir?

O consentimento do empregado nas relações de trabalho

Rodolpho Barreto Pereira

Elisandra Amaral e Márcia Guia Mendes Ferreira

Como um grande marco na legislação brasi-
leira, em 18/9/2020, entrou em vigor a Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD), com o 

objetivo de regulamentar o tratamento dos dados 
pessoais e destinando-se a preservar os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade dos 
titulares de dados. A nova lei também possui alte-
rações importantes para empresas e trabalhadores, 
isto é, por se aplicar às operações de tratamento 
de dados pessoais também atinge as relações de 
trabalho, criando questões essenciais sobre as 
formas que serão adotadas pelos empregadores 
com o propósito de proteger os direitos de seus 
colaboradores. Importante frisar, inicialmente, o 
conceito de tratamento, segundo a LGPD, para 
melhor entendimento deste artigo: PÁG | 02 “Artigo 
5º, X, da LGPD - tratamento é “toda operação reali-
zada com dados pessoais, como as que se referem a 
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, 
acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 
processamento, arquivamento, armazenamento, 
eliminação, avaliação ou controle da informação, 
modificação, comunicação, transferência, difusão 
ou extração”. Cabe destacar que nas relações de 
trabalho presume-se que há um grande acervo e 
guarda de documentos que consumam a relação 
entre o trabalhador e seu empregador, os quais 
precisam de cuidados por parte do contratante 
com a vigência da LGPD, bem como há um grande 
tratamento de dados, como por exemplo na análise 

de currículos, na celebração do contrato, durante 
o seu desenvolvimento e ao final da sua conclusão 
ou na dissolução. É lícito o direito de o empregador 
coletar dados de seus colaboradores e candidatos 
ao emprego, contanto que esses dados estejam 
relacionados à relação de emprego, sendo ainda 
indispensável que seu tratamento seja realizado 
para as finalidades previamente informadas. Há 
também outros tipos de ocasiões que podem apa-
recer no avanço e execução da relação de trabalho, 
em que podem ter dados e informações a que o 
empregador possui acesso e que devem ser tratadas 
observando a Lei. Para justificar o tratamento dos 
dados pessoais, a referida legislação determinou 
algumas hipóteses as quais são chamadas de Bases 
legais. E tendo em vista que em uma relação de tra-
balho vários dados de trabalhadores são coletados, 
armazenados e transferidos a terceiros, tornou-se 
imprescindível adequar tais tratamentos a uma das 
bases legais, com o objetivo de cumprir a legislação 
e a harmonização de procedimentos. O consen-
timento é uma das bases legais previstas em lei, 
porém provoca incertezas no âmbito das relações 
de trabalho. Vale frisar que não há uma ordenação 
entre as bases legais, sendo imprescindível checar 
qual é a mais apropriada, levando em conta a fina-
lidade e a relação definida com o titular dos dados.

Por que utilizar o Consentimento nas relações 
de trabalho pode trazer algum risco ao empre-
gador? Isso é devido porque, conforme o artigo 5º, 

XII, da LGPD, o consentimento é: “a manifestação 
livre, informada e inequívoca pela qual o titular 
concorda com o tratamento de seus dados pessoais 
para uma finalidade determinada”. Com base no 
exposto acima, um dos grandes riscos é referente 
ao estabelecido como termo “livre”, ou seja, caso 
o empregador utilize o consentimento como base 
legal em sua relação com o colaborador, haverá, 
assim, a ausência de equilíbrio entre as partes, 
uma vez que no caso em tela há uma relação de 
subordinação. O Considerando nº 43 do GDPR (Ge-
neral Data Protection Regulation) indica, de forma 
clara que: “a fim de assegurar que o consentimento 
seja dado de livre vontade, este não deverá consti-
tuir fundamento jurídico válido para o tratamento 
de dados pessoais em casos específicos em que 
exista um desequilíbrio manifesto (imbalance of 
power) entre o titular dos dados e o responsável 
pelo seu tratamento”. Ainda, seguindo a mesma ló-
gica, o Working Party 29, órgão consultivo europeu 
independente, entende ser um enorme problema 
esta questão, tendo em vista que é discutível que 
esse consentimento seja dado espontaneamente. 
No mesmo sentido, é a colocação apoiada por 
Lurdes Alves, professora da Universidade Autô-
noma de Lisboa: “No contexto laboral, por norma, 
o consentimento do trabalhador não é considerado 
um fundamento válido para o tratamento de dados 
pessoais, face à finalidade em causa e conside-
rando a posição de dependência e subordinação do 
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Com mais de três meses de atraso em relação 
a outros países, o Brasil autorizou  a vaci-
nação contra a COVID-19 em crianças de 5 

a 11 anos. Apesar da decisão da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) de liberar o imu-
nizante da Pfizer para esse público, o país ainda 
não tem disponíveis as doses pediátricas, que são 
diferentes das usadas em adolescentes e adultos. 
Ainda não há previsão de início da vacinação, que 
dependerá do Ministério da Saúde.

Durante o anúncio da decisão, a Anvisa 
rebateu críticas de que tenha demorado para 

analisar o pedido da farmacêutica americana. 
A agência afirmou ter concluído sua parte no 
processo em 21 dias, tempo menor do que o 
gasto em Estados Unidos, Canadá e União 
Europeia. A própria Pfizer demorou cerca de 
13 dias para enviar esclarecimentos sobre as 
dúvidas da agência, segundo seus diretores. 
Países como Chile e Argentina já vacinam 
crianças há mais de dois meses.

Canadá e União Europeia autorizaram a 
vacinação de crianças em novembro, e países 
como Austrália, Singapura e Suíça fizeram o 

mesmo no começo de dezembro.
A OMS (Organização Mundial da Saúde) se 

posicionou sobre o tema no fim de novembro 
dizendo que, por serem menos impactados 
pela COVID-19, crianças e adolescentes têm 
menos urgência em serem vacinados, mas re-
conheceu que a imunização desse grupo pode 
reduzir a transmissão do vírus para pessoas 
mais velhas e contribuir para a manutenção 
das atividades escolares presenciais. Mesmo 
assim, a entidade defendeu que a prioridade 
deveria ser direcionar as vacinas a países mais 

pobres com baixas coberturas.
No Brasil, a Anvisa negou ainda em agosto a 

autorização para o uso da CoronaVac a partir dos 
3 anos, alegando insuficiência de dados sobre sua 
segurança. A vacinação de crianças não entrou 
nos planos do Ministério da Saúde para 2021, e o 
presidente Jair Bolsonaro se manifestou contra a 
ideia em diversas oportunidades. Representantes 
dos médicos lembraram que, embora casos e 
mortes sejam mais raros, mais de 2.500 crianças 
morreram no Brasil por COVID-19 desde o início 
da pandemia.

Brasil chega atrasado à vacinação de crianças 

não menos odientos e, apesar disso, Sua luminosidade 
permanece até hoje.”  (Joanna de Ângelis)

Ainda reina muita sombra na Terra. Mas, para 
quem queira, amanhece o dia novo e iluminado! 
Conforme sucedeu naqueles dias, Jesus encontra-se 
também agora entre as Suas criaturas, repetindo 
a sinfonia das bem-aventuranças, conclamando as 
massas ao despertamento. Os argonautas do amor 
nada temem e multiplicam-se sob a inspiração do 
Mestre, avançando, estóicos, no cumprimento do 
dever: RENOVAR a humanidade através da própria 
transformação moral, que a todos permite neles ver a 
mensagem luminosa. Sem dúvida, ainda predominam 
as trevas ameaçadoras, mas que a Estrela de Primeira 
Grandeza, JESUS, vem diluindo de maneira compas-
siva e misericordiosa. Só depende de cada um de nós 
estarmos com Ele, tanto quanto Ele continua conosco.

“O AMOR, que é a solução para todos os problemas 
humanos e os conflitos que se abatem sobre a Terra, 
ainda não é plenamente aceito como o único recurso 
capaz de gerar felicidade nos corações. No próximo 
Natal, entoa o teu hino de amor, ajudando ao teu pró-
ximo, em memória da Estrela que veio à Terra, para 
que não mais permaneça a sombra. Será ideal que 
todos os dias da tua vida sejam uma homenagem ao 
Aniversariante, esquecido por muitos, mas triunfante 
da maldade humana e da morte que Lhe foi imposta, 
demonstrando que Ele prossegue contigo, edificando o 
mundo melhor que tanto desejamos. Assim, ao chegar 
o Natal, recorda-te dEle e entrega-te a Ele, JESUS, o 
Amor Divino em forma humana. Ele te conduzirá com 
segurança pelo vale da morte e pela noite escura das 
paixões, apontando-te o amanhecer de Luz por onde 
seguiremos no rumo da verdadeira PAZ.”

trabalhador; entende-se, pois, que este poderá não 
estar em posição de conceder o seu consentimento 
nos termos exigidos pelo RGPD, onde se prevê que 
tal consentimento seja prestado livremente e que 
seja tão fácil de retirar como de conceder, sem que 
daí advenham quaisquer consequências para o tra-
balhador” [1]. Segundo a Lei Geral de Proteção de 
Dados, não é lícito o tratamento de dados pessoais 
caso ocorra vício de consentimento, fazendo assim 
com que a utilização desta base perca sua eficácia. 
Porém, alguns casos excepcionais, é obrigatório o 
uso de consentimento na relação de trabalho, como 
por exemplo na divulgação da data de aniversário, 
divulgação de fotos em redes sociais e site com a 
finalidade do Marketing e Endomarketing, ocasião 
em que deverá haver a Cessão do Direito à Imagem, 
que em suma se trata de um consentimento. Diante 
dessas circunstâncias, verificou-se que a LGPD 
não deve ser vista como uma Lei proibitiva, mas 
como uma oportunidade única de melhoria de 
fluxos internos. Por fim, somente em casos espe-
cíficos, uma vez cumprido o teste de proporcio-
nalidade, deveria ser obtido o consentimento do 
empregado, tomando todas as cautelas devidas 
para que a vontade seja manifestada livremente 
e com a devida documentação.
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Prefeito diz que 
aceita parceria 
desde que não 
tenha troca de 
cargos ou arranjos

Ovando destina R$ 800 mil à Santa Casa e pede doações

Assembleia bate recorde com R$ 36 milhões 
em emendas e 133 leis sancionadas

Marquinhos Trad admite 
concorrer a governo em 2022

Edson Fachin é eleito 
presidente do TSE; Moraes 
deve assumir em agosto

Divulgação

 Luciana Nassar/ALEMS

Rayani Santa Cruz

O prefeito Marquinhos Trad 
(PSD) admitiu, durante entre-
vista no programa “Boca do 
Povo”, ontem (17), que vai ser 
candidato a governo nas elei-
ções 2022. Com ares de pré-
-candidato, Marquinhos afirma 
que está disposto a aceitar 
alianças políticas de alas da 
direita ou da esquerda desde 
que não seja imposta troca de 
cargos políticos ou arranjos.

“Os interesses pessoais não 
devem permanecer sobre o 
do setor público. A parceria 
administrativa com o governo 
permanece. Agora, eu entendo 
que apoio político difere de ar-
ranjo político. Apoio político eu 
aceito, e se quiserem apoiar uma 
eventual candidatura nossa ao 
governo e entenderem que no 
nosso projeto terá de colaborar 
com o estilo que implantamos 

A Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso do Sul encerra 
2021 com recordes no trabalho 
parlamentar. Os 24 deputados 
destinaram R$ 36 milhões em 
emendas para os 79 municípios 
e entidades filantrópicas e de 
assistência social. Além disso 
133 leis foram sancionadas por 
meio de projetos aprovados.

Este ano começou ainda com 
a pandemia em alta e a cam-
panha de imunização contra 
a COVID-19, com elevados nú-
meros de casos e de mortes 
no Estado. Por isso a Casa de 
Leis se manteve atenta às ne-
cessidades dos municípios e de 
toda a população, discutindo e 
aprovando proposições que ate-
nuaram os efeitos da pandemia, 
sem deixar de lado as demais 
demandas. 

O trabalho legislativo não 
foi interrompido e, alinhada à 
ciência, a Alems apoiou a tes-
tagem em massa, vacinação e 
demais projetos para a reto-
mada econômica.

Foram R$ 763 milhões aos 
setores afetados pela pandemia. 
Além disso, foram aprovados di-
versos projetos de cunho social, 
isenções de tributos, reduções, 
reajustes e promoção de cargos 

O deputado federal Dr. 
Luiz Ovando (PSL) destinou 
R$ 800 mil em recursos do 
governo federal para a Santa 
Casa de Campo Grande. São 
duas emendas do Ministério 
da Saúde, no valor de R$ 500 
mil para custeio e de R$ 300 
mil para aquisição de equi-
pamentos. 

A liberação do dinheiro 
das emendas é feita para o 
Fundo Municipal de Saúde 
de Campo Grande, que de-

pois é repassado ao hospital. 
Ao anunciar os recursos, o 
parlamentar abraçou a cam-
panha que pede à população 
a doação de ao menos uma 
peça de lençol.

“Sou santacasiano con-
victo. Fui formado dentro 
da Santa Casa, trabalhei na 
Santa Casa e hoje defendo 
os interesses da Santa Casa 
como deputado federal. É 
um hospital filantrópico que 
zela pela sua saúde. Se você 

ou um parente seu precisou 
algum dia da Santa Casa, 
peço que doe ao menos um 
lençol”, reforça, em vídeo, 
Luiz Ovando, que é médico 
há 46 anos.

O deputado explica que 
os gastos da Santa Casa 
de Campo Grande, a ter-
ceira maior do país, são 
sempre maiores do que as 
receitas. “Qualquer doação 
ou dinheiro extra é sempre 
bem-vindo. Temos de nos 

esforçar bastante para que 
a nossa Santa Casa siga 
prestando atendimento de 
excelência. E um pouco da 
ajuda de cada um, de quem 
pode, faz diferença”, argu-
menta Luiz Ovando.

Na campanha, a Santa 
Casa pede a doação de ao 
menos uma peça de lençol 
por pessoa, no valor de R$ 
31,85, cujo depósito pode 
ser feito diretamente para o 
fornecedor. O comprovante 

deve ser encaminhado para o 
WhatsApp (67) 98477-6734. O 
setor de Captação e Recursos 
faz o controle das doações.

Dados para doação: 
• Fornecedor: Brazil H2 Comércio 
e Marketing Ltda. ME
• CNPJ 25.180.838/0001-35
• Pague com o pix CNPJ 
25.180.838/0001-35
• Conta bancária: Banco Itaú
• Agência 0866
• Conta-corrente 18.131-6

UOL/Folhapress

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Edson Fa-
chin substituirá Luis Roberto 
Barroso na presidência do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE). 
A vice-presidência será do mi-
nistro Alexandre de Moraes. 
Ambos devem tomar posse no 
fim de fevereiro de 2022, após o 
recesso do Judiciário, iniciado 
nessa sexta (17).

Fachin deve ficar à frente 
da Justiça Eleitoral até agosto, 
quando será substituído por Mo-
raes – que trabalhará à frente 
do tribunal durante as eleições 
do ano que vem. Em setembro, 
Fachin assume a vice-presi-
dência do STF. A eleição desta 
sexta, por 6 votos a 1, de Fachin 
ocorreu no encerramento dos 
trabalhos da corte e foi feita de 
forma eletrônica.

O TSE é composto por sete 
ministros – três do Supremo 
Tribunal Federal (STF), dois 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e dois juristas nomeados 
pelo presidente da República.

“Saúdo com alegria e tran-
quilidade o fato de que o pro-
cesso eleitoral brasileiro estará 
sendo conduzido pelas mãos 
honradas dos ministros Edson 
Fachin e Alexandre de Moraes”, 
afirmou Barroso, ao proclamar 
o resultado. “O país tem sorte 
de ter, na condução do tribunal 

no próximo ano de eleições, dois 
grandes juristas que têm com-
promisso com o Brasil”, disse.

Calendário
Em sessão na quinta (16), o 

Plenário do TSE aprovou o Ca-
lendário Eleitoral das Eleições 
2022. Em 2 de outubro do pró-
ximo ano, os brasileiros vão às 
urnas para escolher presidente 
da República, governadores, se-
nadores e deputados federais, 
estaduais e distritais. Eventual 
segundo turno para presidente 
e governador poderá ocorrer 
no dia 30 de outubro. Os eleitos 
serão diplomados até o dia 19 
de dezembro de 2022.

O relator, ministro Edson 
Fachin, afirmou que o objetivo 
da resolução é a transparência 
de todas as fases do processo 
eleitoral e lembrou que o calen-
dário já começa este ano, uma 
vez que ontem venceu o prazo 
estipulado para que os tribu-
nais eleitorais anunciem os 
juízes auxiliares responsáveis 
pelas representações, reclama-
ções e pedidos de direito de 
resposta durante a campanha.

A partir de 1º de janeiro, fica 
proibida a distribuição gratuita 
de bens, valores ou benefícios 
por parte da administração pú-
blica, exceto em casos como ca-
lamidade pública, emergência 
e execução orçamentária do 
exercício anterior.

em Campo Grande, não vamos 
recusar parceria administra-
tiva, seja da direita ou da es-
querda.”

Marquinhos deve deixar a 
prefeitura até dia 31 de março 
de 2022, já que a legislação 
eleitoral prevê o afastamento 
do prefeito do cargo seis meses 
antes da eleição. Se ele sair 
para concorrer não pode voltar 
a comandar a prefeitura, que 
ficaria a cargo da vice Adriane 
Lopes (Patriota).

Questionado sobre se a fu-
tura candidatura a governo 
era por vaidade ou por projeto 
político, Marquinhos explicou 
que tem proposta para me-
lhorar o Estado. 

“Se eu tivesse vaidade, com 
certeza não chegaria aonde nós 
chegamos. Eu nunca fiz política 
com dinheiro, eu fiz política com 
amigos e principalmente com 
pessoas que nunca tiveram vez 
ou voz. A minha política saiu do 
chão e ali estão meus melhores 
amigos. A minha política está 
nos bairros e é mentira que 
a classe D, E e C é um perigo 
para a sociedade. O perigo é 
um Estado cujo o líder não dá o 
exemplo, um Estado que tem as 
garras firme e forte para punir 
os fracos e é flexível na hora que 
senta com os grandes.”

Alianças
O prefeito disse ainda que 

alianças políticas podem ser 
feitas desde que sejam bené-
ficas para o povo. “Nós estamos 
abertos a todas as alianças que 
entenderem nosso projeto. Pode 
ser partidos de esquerda, direita 
e centro. Agora, aquela aliança 
política apenas por alguém quer 
cargos em composição de chapa, 
não precisa me chamar, porque 
eu estou fora. Os partidos me 
conhecem e sabem disso. Quem 
quiser vir para ajudar o Estado 
nesse modelo de projeto podem 
vir. Mas não haverá troca-troca, 
não. E nem espaços em compo-
sições de chapa.”

Apesar de estar aberto à 
conversação, o prefeito da Ca-
pital destaca que não trabalha 
com acordos políticos e que, 
inclusive, na reeleição não 
aceitou deixar a parceria com 
a vice Adriane Lopes. “Agora, 
não me chamem numa mesa 
para firmar partido ou político: 
‘te apoio se você me der a vice, 
olha eu te apoio se me colocar 
na chapa de Senado’, isso não 
funciona comigo. Eu já provei 
na minha reeleição, e eu não 
troquei a minha vice e vejo que 
os outros trocaram e acabaram 
brigando com seus vices.”

O líder do PSD deu exemplo 

de gestão em prol da justiça 
social citando sobre o conge-
lamento do IPTU de 2022, e 
ponderou que é preciso reduzir 
tributos à população, ter olhar 
para os menos favorecidos com 
programas sociais e desenvol-
vimento.

Parceria administrativa
Apesar de ser futuro con-

corrente do ninho tucano, o 
prefeito disse que a relação com 
o governo do Estado e com o 
governador Reinaldo Azambuja 
(PSDB) é de cordialidade e que 
a parceria administrativa con-
tinua, apesar de os segmentos 
políticos serem diferentes neste 
momento. 

“A minha relação com o go-
vernador Reinaldo é de cordia-
lidade e respeito. Porque não 
houve rompimento algum com o 
governo do Estado, até porque a 
parceria sempre foi administra-
tiva e foi pensando em Campo 
Grande. Logo após a nossa vi-
tória contra a vice-governadora 
[Rose Modesto], o nosso pri-
meiro ato foi de ir até à Gover-
nadoria para dialogar com o 
governador Reinaldo Azambuja. 
Assim dialogamos em benefício 
da cidade e firmamos nossa par-
ceria administrativa, que deve 
continuar”, disse Marquinhos.

e carreiras para servidores, 
além de Refis para pagamentos 
e quitações estaduais. 

Obras 
As obras nas instalações do 

Parlamento Estadual estão na 
fase final do projeto. Do que foi 
planejado para a reforma e a 
modernização das estruturas, 
90% está concluído. 

Perda
Em 24 de maio de 2021, os 

parlamentares perderam um in-
tegrante – o deputado estadual 
Cabo Almi (PT) – por complica-
ções do novo coronavírus. Ele 
foi eleito deputado estadual em 
2011 e estava em seu terceiro 
mandato. Em decorrência do fa-
lecimento, o deputado Amarildo 
Cruz (PT) foi empossado. 

Total de demandas 
Outros 72 projetos foram 

rejeitados e ainda tramitam 
na Casa de Leis 104 proposi-

turas, somando um total de 
316 projetos apresentados em 
2021. Foram 124 sessões em 
um total de 9.439 proposições 
de 2 de fevereiro a 16 de de-
zembro. Segundo a Alems, 
foram 11 vetos analisados, 805 
moções, 2.256 indicações, 360 
requerimentos, 262 emendas 
e 5.745 ofícios. O trabalho 
parlamentar também ganhou 
transparência em 196 publica-
ções do Diário do Legislativo 
neste ano. (RSC)

A última sessão deste 
ano na Assembleia 
Legislativa aconteceu 
na quinta-feira

Emendas do 
deputado Luiz 
Ovando são 
destinadas ao 
maior hospital 
de MS

Supremo mantém prisão 
de Roberto Jefferson
Agência Brasil

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Alexandre 
de Moraes negou na quinta-feira 
(16) pedido de soltura da defesa 
de Roberto Jefferson e manteve 
a prisão do ex-deputado. Em 
sua decisão, o ministro julgou 
ser “necessária e imprescindível 
à garantia da ordem pública e 
à instrução criminal” a manu-
tenção da prisão preventiva de 
Jefferson.

No começo desta semana, a 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) se manifestou favo-
rável à manutenção da prisão 
preventiva do ex-deputado.

No último dia 10, Moraes 
já havia determinado o afas-
tamento de Jefferson da pre-
sidência nacional do PTB por 
180 dias “pois a documentação 
juntada aos autos indicava a uti-
lização de parte do montante de-
vido ao fundo partidário do PTB 
para financiar, indevidamente, a 
disseminação de seus ataques 
às instituições democráticas e 
à própria democracia por meio 
de postagens no perfil oficial 
do partido político nas redes 
sociais e em seu perfil pessoal, 
repita-se, na condição de presi-
dente de agremiação política”.

Prisão
Roberto Jefferson foi preso 

no dia 13 de agosto em sua 
residência, no município de Co-
mendador Levy Gasparian, na 
região centro-sul do Rio de Ja-
neiro, para cumprir decisão do 
ministro do Supremo Alexandre 
de Moraes, que atendeu a um 
pedido da Polícia Federal (PF), 
por suposta participação em 
uma organização criminosa que 
atuaria para desestabilizar a 
democracia e divulgar mentiras 
sobre ministros do STF.

Depois de passar por todos 
os trâmites para entrada no sis-
tema carcerário do Rio, Jefferson 
foi levado para o presídio Bangu 
8, no Complexo Penitenciário de 
Gericinó. No dia 4 de setembro, 
o ministro Alexandre de Moraes 
autorizou a transferência do 
ex-deputado do presídio para o 
Hospital Samaritano, na Barra 
da Tijuca.

O ministro manteve a prisão 
preventiva e determinou que 
Jefferson permanecesse apenas 
no hospital e fosse monitorado 
por tornozeleira eletrônica. No 
dia 14 de outubro, recebeu alta 
e deixou a unidade hospitalar, 
escoltado pela PF e levado de 
volta para Gericinó, onde per-
manece preso.

Justiça
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Supremo

Voltou à origem

Derrubada do veto teve apoio do PL e de partidos aliados a Jair Bolsonaro 

‘Judiciário enfrentou ameaças retóricas, 
mas democracia venceu’, diz Luiz Fux

Congresso Nacional confirma fundo 
eleitoral de até R$ 5,7 bilhões

Rosinei Coutinho/SCO/STF

 Jefferson Rudy/Agência Senado

Fábio Trad (PSD-MS), deputado, sobre o Fundo Monetário Internacional 
fechar o escritório no Brasil após críticas de Guedes

Agora consegui entender por que 
dizem que a inteligência de Guedes é 
espantosa. Espantou até o FMI do país

Flopou
Para o PT e para governistas, o resultado do Datafolha 

divulgado nessa quinta-feira (16) reforça o quadro que ambos já 
previam, de que a disputa da eleição de 2022 será apenas entre 
Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Os dois lados também 
avaliam que a pesquisa mostra que Sergio Moro não chegará a 
lugar nenhum. Eles dizem que quem classifica o ex-juiz como 
competitivo é apenas ele próprio, setores da mídia e caciques de 
partidos da centro-direita.

Espera 
Aliados de Bolsonaro atribuem o bom resultado do petista no 

Datafolha ao fato de ele estar aparecendo pouco para o público 
no momento e que, quando sair da toca, como eles dizem, deve 
sofrer aumento na sua rejeição e redução nas intenções de voto.

Tá longe 
Gilberto Kassab, presidente do PSD, diz ao Painel que a 

pesquisa consolida a força de Lula para 2022, mas avalia que 
o quadro ainda não está definido. “O brasileiro só mostra 
interesse na eleição depois do Carnaval”, afirma.

Segue o jogo 
Políticos da União Brasil que defendem apoio a Sergio 

Moro dizem que o resultado do ex-juiz foi bom e mostrou 
que há caminho para percorrer no sentido de desidratar Jair 
Bolsonaro.

Tamo junto 
O presidente do PV, José Luiz Penna, disse ao Painel que 

Gleisi Hoffmann lhe garantiu que apoiará dentro do PT a 
formação da federação partidária com as duas siglas, além de 
PSB e PCdoB. O PSOL é outro cotado para aderir ao grupo.

Apoio 
A presidente do PT, disse Penna, prometeu encaminhar 

favoravelmente no partido, que no fim da tarde da quinta (16) 
decidiu no diretório nacional formalizar as negociações para a 
federação.

E mais 
“É hora de unirmos forças contra este governo que arrasa 

o país. Gleisi se mostrou muito favorável”, afirmou ele. Penna 
também disse conversar com a Rede para atraí-la ao grupo que 
dará apoio a Lula na eleição de 2022.

Adeus 
O senador Marcos Rogério (RO) disse à coluna que deve 

trocar o DEM pelo PL. Líder da tropa de choque do governo 
federal na CPI da COVID-19, ele negocia acompanhar a filiação 
de Bolsonaro e seu grupo político.

Cresce
Caso a migração se confirme, ele se tornará o sexto senador 

da sigla, que passará a ter a mesma bancada que o DEM no 
Senado Federal.

Pode 
A Justiça de São Paulo negou nessa quarta (15) pedido de 

uma associação católica para impedir a veiculação do Especial 
de Natal do Porta dos Fundos intitulado “Te prego lá fora”. O 
desenho animado é mais uma sátira sobre a vida de Jesus Cristo.

Livre 
O juiz Luiz Gustavo Esteves, da 11ª Vara Cível, afirmou que 

“em que pese que o conteúdo do programa possa não agradar a 
determinadas audiências, não compete ao Estado laico intervir 
em prol de determinados grupos”.

Diverso
 “Analisando-se a hipótese concreta, não se vislumbra [...] 

discurso de ódio, mas, sim, uma sátira extremamente ácida, 
típica do grupo”, afirmou o magistrado.

Gravado 
 A Justiça Federal rejeitou denúncia de associação para 

o tráfico contra Raphael Montenegro, ex-secretário de 
Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. Ele foi preso 
após negociar com traficantes detidos em presídio federal as 
condições para voltar a cumprir pena no estado.

Quase 
O juiz Vitor Valpuesta entendeu que os diálogos travados não 

mostram a intenção real de contribuir com o tráfico de drogas 
ou com as facções. Ele citou, porém, a possibilidade de falsidade 
ideológica e prevaricação e enviou o caso à Justiça Federal de 
Cascavel (PR), cidade do presídio onde foram as conversas.

Insisto
 A deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) vai recorrer 

da decisão do ministro do TCU Bruno Dantas que negou pedido 
de suspeição do seu colega Raimundo Carreiro. A parlamentar 
quer afastá-lo do caso dos gastos de Jair Bolsonaro com cartão 
corporativo, após indicação para a Embaixada de Portugal.

Folhapress

Com apoio do PL e de partidos 
aliados ao presidente Jair Bolso-
naro (PL), o Congresso Nacional 
derrubou nessa sexta-feira (17) 
o veto ao fundo eleitoral de R$ 
5,7 bilhões no próximo ano. No 
painel o voto Não significa der-
rubar o veto.

O valor do fundo eleitoral 
constava do texto da LDO (Lei 
de Diretrizes Orçamentárias), 
projeto que cria as regras e 
diretrizes para a elaboração 
do orçamento, que recebeu di-
versos vetos de Bolsonaro.

O veto foi derrubado na Câ-
mara com o voto de 317 depu-
tados federais, contra 146 con-
trários. Eram necessários 257 
votos. A votação uniu governistas, 
independentes e oposição.

Horas mais tarde, os sena-
dores também derrubaram o veto 
presidencial e restabeleceram o 
fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões, 
por 53 votos contra 21. Eram 
necessários 41 votos.

O item que trata do valor do 
fundão eleitoral foi analisado 
numa votação separada durante 
a sessão do Congresso. A grande 
margem de votos foi resultado 
de uma grande articulação dos 
parlamentares, que envolveu os 
partidos da base do governo, 
incluindo o PL, nova legenda de 
Jair Bolsonaro, além de parte 
da oposição.

Com a derrubada do veto, 
o fundo de financiamento da 
campanha de 2022 será o 
maior da história. O “fundão” 
foi criado em 2017 e, até então, 
ficou em torno de R$ 2 bilhões 
nos anos eleitorais.

O governo evitava oficialmente 
apoiar a derrubada do veto, mas 
as lideranças no Congresso de-
cidiram liberar a bancada para 
votarem, em um claro sinal em 
favor do fundão.

“Entendendo que essa será 
uma decisão pessoal, partidária 
de cada parlamentar que estará 
em ano eleitoral no próximo ano, 
e nós deixaremos, então, a po-
sição em aberto, por essa con-
sequência. Há uma informação 
partidária sobre esse veto espe-
cificamente”, afirmou o líder do 
governo no Congresso, senador 
Eduardo Gomes (MDB-TO).

O presidente, que pretende 
concorrer à reeleição em 2022, 
se beneficia da derrubada do 
próprio veto. Bolsonaro se fi-
liou ao PL, partido que integra 
o “centrão” e ocupou a 8ª co-
locação no ranking das siglas 
que mais receberam dinheiro 
na campanha de 2018.

O líder do PL, deputado 
Wellington Roberto (PL-PB), 
orientou o voto pela derrubada 
do veto durante a sessão. “Todos 
sabemos que não fazemos eleição 
sem recursos”, disse o líder.

Aliados do Palácio do Planalto 

afirmam que a derrubada do 
veto também viabiliza um dis-
curso para Bolsonaro culpar o 
Congresso pelo valor recorde do 
“fundão” – se esquivando de um 
desgaste com apoiadores.

Confirmada a derrubada do 
veto, o projeto de Orçamento de 
2022 precisará ser ajustado para 
passar a prever um valor maior 
do “fundão”. Atualmente, a pre-
visão é de R$ 2,1 bilhões. Para 
isso, o Congresso deverá cortar 
despesas de ministérios.

Líderes chegaram a articular 
um corte na verba da Justiça 
Eleitoral para compensar o au-
mento do fundo de financia-
mento da campanha. Mas, se-
gundo técnicos do Congresso, a 
medida não serve como compen-
sação. Isso porque o “fundão” é 
contabilizado como despesa do 
Executivo, e não do Judiciário. 
Por isso o corte tem de ser em 
outra área do próprio Executivo.

O uso de dinheiro público 
para financiar campanhas elei-
torais opõe grupos de susten-
tação de Bolsonaro. Para a base 
ideológica, ele precisa sinalizar 
contra o fundo. Ao “centrão”, 
coalizão de partidos que passou 
a integrar a base do governo 
após a liberação de cargos e 
emendas, o presidente precisa 
garantir recursos para a eleição.

Para sustentar uma ampliação 
tão significativa no fundo, par-
tidos políticos argumentam que 

Nas duas Casas de 
Lei, Câmara e Senado, 
a maioria optou por 
derrubar o veto do fundão

Presidente do STF, 
ministro Luiz Fux discursou 
durante encerramento dos 
trabalhos de 2021

Agência Brasil

Ao discursar nessa sexta-
-feira (17) na sessão solene de 
encerramento do ano no Poder 
Judiciário, o ministro Luiz Fux, 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), destacou as ame-
aças “retóricas” e “reais” das 
quais a corte foi alvo no ano e 
afirmou que, ao fim, “a demo-
cracia venceu”.

“Ao longo do último ano, esta 
Suprema Corte, e o Poder Judi-
ciário como um todo, também 
enfrentaram ameaças retóricas, 
que foram combatidas com a 
união e a coesão de seus minis-
tros, e ameaças reais, enfren-
tadas com posições firmes e 
decisões corajosas”, disse Fux.

Sem citar episódios especí-
ficos, Fux afirmou que, “após um 
ano desafiador, a democracia 
venceu, pois convenceu os bra-
sileiros de sua importância para 
o exercício de nossas liberdades 
e igualdades”.

A solenidade de encerra-
mento do ano judiciário é re-
alizada todos os anos para 
marcar o início do recesso de 

todos os tribunais de Justiça no 
país, que passam a funcionar 
em regime de plantão, com a 
apreciação apenas de casos 
considerados urgentes.

O ministro Luiz Fux ficará 
no plantão do Supremo a partir 
dessa sexta-feira até 9 de ja-
neiro. Daí em diante, até 31 
de janeiro, período no qual os 
ministros tiram férias, a res-
ponsável pelo plantão passa a 
ser a ministra Rosa Weber, vice-
-presidente da corte.

Pandemia
Em seu discurso, Luiz Fux 

deu destaque também à atuação 
do Supremo em relação à pan-
demia da COVID-19, afirmando 
que a corte buscou se pautar 
pelo conhecimento científico, 
contra o negacionismo sobre 
a gravidade da crise sanitária.

“No segundo ano da pan-
demia, este Supremo Tribunal 
Federal novamente priorizou 
processos que visaram a salvar 
vidas e a garantir a saúde 
dos brasileiros, sempre valori-
zando a ciência e rechaçando 
o negacionismo”, disse o presi-

dente do Supremo.
Em seu discurso, o procu-

rador-geral da República, Au-
gusto Aras, também mencionou 
a atuação do Ministério Público 
Federal (MPF) em temas rela-
cionados à pandemia e citou 
o relatório da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
da Pandemia, cujo relatório foi 
entregue à PGR em outubro.

Aras disse que diante do 
tema “é compreensível que haja 
uma anseio social por respostas 
céleres”, mas acrescentou ser 
preciso “separar o trabalho 
realizado por uma comissão 

parlamentar de inquérito, que 
tem características próprias do 
âmbito político, daquilo que é o 
processo judicial com limites, 
balizas e prazos legais”.

O PGR disse já ter encami-
nhado ao Supremo “todas as 
providências decorrentes do re-
latório da CPI da COVID-19”. No 
fim de novembro, Aras enviou ao 
Supremo dez pedidos de provi-
dências relacionados ao rela-
tório, no qual os parlamentares 
pediram o indiciamento de 80 
pessoas, 13 das quais com foro 
privilegiado no STF, incluindo o 
presidente Jair Bolsonaro.

Como votaram os 
deputados de MS 
no fundo eleitoral

Para derrubar veto:
Beto Pereira (PSDB)
Dagoberto Nogueira (PDT)
Vander Loubet (PT). 

Para manter o veto:
Fábio Trad (PSD)
Loester Trutis (PSL)
Luiz Ovando (PSL)
Rose Modesto (PSDB)

No Senado Federal, pela derrubada:
Soraya Thronicke (PSL)
Nelsinho Trad (PSD)
Ausente: Simone Tebet (MDB) – 
estava em trânsito

a eleição de 2022 demanda mais 
dinheiro, pois há um número 
maior de candidatos.

Além disso, caciques partidá-
rios argumentam que parte do 
aumento do fundo eleitoral seria 
bancado com emendas parla-
mentares – instrumento para que 
deputados e senadores coloquem 
verba em programas e projetos 
de seu interesse.

“Não tem solução ideal. Nós 
não temos o financiamento pri-
vado [de campanha]. A gente 
precisa discutir isso”, disse o 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL) nessa quinta (16).
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Oportunidades COVID-19

Ano deve encerrar com mais de 23 milhões de animais 
soltos e com a redução de 70% de casos em MS

Funtrab realiza ‘dia D’ para atender imigrantes e 
refugiados em busca de uma chance de emprego

Hospital Regional prevê 
desativação de leitos de UTI 

Liberação de mosquitos 
wolbachia já contempla 
32 bairros da Capital 

O Ministério da Saúde 
apontou que, apenas em 
2021, os casos prováveis 
de chikungunya no 
Brasil somaram 93.403 
ocorrências. O que 
representa um aumento 
de 31,3% com relação ao 
mesmo período de 2020. 
As regiões com as maiores 
taxas de incidência 
foram Nordeste (111,7 
por 100 mil habitantes), 
Sudeste (29,1) e Centro-
Oeste (6,9). Somente 
no período analisado, 
foram confirmadas 13 
mortes em decorrência da 
doença, com 24 casos em 
investigação.

Do outro lado da 
moeda, os casos de 
dengue somaram 508,2 

mil no período, o que 
simboliza uma queda de 
45,7% em comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. As regiões 
com as maiores taxas de 
incidência são Centro-
Oeste (548,8 por 100 mil 
habitantes), Sul (218,6) e 
Sudeste (210,9).

Entre janeiro e 
dezembro de 2020, foram 
registrados 230 mortes 
por dengue, sendo 189 
por critério laboratorial 
e 41 por critério clínico-
epidemiológico. Outras 
47 mortes estão em 
investigação.

No mesmo período 
deste ano, foram 
notificados 6.020 casos de 
zika.

Ministério da Saúde aponta alta de 31,3% 
nos casos de chikungunya em 2021

Maria Clara

De acordo com a SES (Se-
cretaria de Estado de Saúde), 
mais de 23 milhões de Aedes 
aegypti com a bactéria Wol-
bachia foram soltos em 32 do 
total de 79 bairros da Capital 
e atingem mais de 200 mil pes-
soas. O destaque fica por conta 
da região do Anhanduizinho, 
onde todos os bairros já foram 
ou estão prestes a serem total-
mente contemplados com os 
mosquitos. 

No ano de 2021, até o dia 
15 de dezembro, foram 4.721 
casos notificados de dengue, 
sendo 399 confirmações, 18 
notificações de zika vírus, 
com 6 casos confirmados e 
37 casos suspeitos de chikun-
gunya, sendo que 13 deles 
foram confirmados. O Método 
Wolbachia, como é chamado 
pela SES, consiste na soltura 
desses mosquitos para o en-
frentamento de dengue, zika e 
chikungunya, doenças que não 
são transmitidas pelo inseto 
infectado com a bactéria. 

Após a liberação dos 
mosquitos wolbachia, Mato 
Grosso do Sul já começa a 
contabilizar os resultados 
positivos de tal ação. Tudo 
isso, pois, segundo o boletim 
epidemiológico da SES (Se-
cretaria de Estado de Saúde) 
apontou, até o dia 15 de de-
zembro foram contabilizados 
11.313 casos da doença, valor 
que representa a redução de 
-78,36%, na comparação com 
os dados de 2020, que regis-
trou 52.280 casos. 

Mesmo com o registro de 
novos projetos de redução de 
casos e ações de conscienti-
zação quanto à necessidade 
de ampliar os cuidados contra 
os mosquitos, MS foi consi-
derado pelo IBGE (Instituto 

Isabela Assoni 

Referência estadual no 
atendimento de pacientes 
acometidos pela COVID-19, o 
HRMS (Hospital Regional de 
Mato Grosso do Sul) estuda 
a possibilidade de reduzir 
o número de leitos de UTI 
disponíveis na unidade. A 
decisão seria motivada pela 
constante queda no número 
de internações. 

Conforme a instituição, os 
últimos quatro meses seguem 
apresentando queda no nú-
mero de internações. A di-
retora de Ensino, Pesquisa 
e Qualidade Institucional, 
Roberta Alves Higa, informa 
que o número máximo de in-
ternados no último mês foi 
de 14 e que na última sexta-
-feira (10) o hospital atingiu 
o menor índice de internação, 
com apenas 2 pacientes.

Segundo a doutora, a re-
dução apresentada seria o mo-
tivo da diminuição no número 
de leitos disponíveis e, caso os 
números voltem a aumentar, 
o hospital já dispõe de um 
plano de enfrentamento, com 
remanejamento de pessoal, 
estrutura e leitos.

“Nós temos ainda 19 leitos 
de UTI reservados para 
COVID-19, mas nosso índice 

de pacientes não está che-
gando a esse número. Então já 
estamos revendo o número de 
leitos, reavaliando para fazer 
um ajuste na habilitação. Além 
disso, temos o plano de enfren-
tamento pronto, caso o nú-
mero de casos volte a crescer, 
temos o plano montado para 
remanejamento de pessoal e 
da parte de estrutura e leitos 
para esses pacientes, caso 
seja necessário”, informa.

A diretora afirma que 
outro fator importante é a 
vacinação, porque, quando se 
iniciava uma nova faixa etária, 
era possível observar nas se-
manas seguintes a menor inci-
dência nos novos casos.

“É importante salientar 
que a vacinação não impede 
as pessoas de pegarem a 
doença, mas a vacinação di-
minui muito as chances de 
ter a doença grave e de haver 
mortes”, explica.

Atualmente, o HRMS 
possui 9 pacientes internados, 
6 em UTI e 3 em enfermaria, 
sendo 1 vacinado com uma 
dose, 5 com a vacinação com-
pleta e 3 não vacinados, com 
3 mortes registradas em de-
zembro. Ainda de acordo com 
o hospital, o pior mês de toda 
a pandemia foi junho de 2021, 
com 675 pessoas internadas. 

Para ampliar o debate 
sobre a conscientização da 
população e incentivar o com-
bate às doenças transmitidas 
pelo Aedes, a ACICG (Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Campo Grande) organizou 
ontem (17) a 3ª passeata da 
Liga Antimosquito. 

“Anualmente, nossa cidade 
sofre com o impacto dessas 
doenças. Nosso objetivo aqui 
é conscientizar a população, 
o comércio, os empresários, e 
até mesmo os colaboradores 
da importância dos cuidados 
em relação à dengue. Ainda 

mais nesse período de fim de 
ano, época de chuvas”, conta 
Renato Paniago, presidente 
da associação. 

“Essas enfermidades 
afetam diretamente o co-
mércio. Quando o empresário 
ou os colaboradores ficam 
doentes, todo o desempenho 
do empreendimento fica com-
prometido. Isso sem falar no 
MEI, no profissional autô-
nomo que precisa suspender 
suas atividades”, conta. 

A respeito dos efeitos 
da pandemia no combate à 
dengue e afins, o presidente 

acredita que é necessário 
aproveitar as mudanças: 
“Acredito que agora, com 
a pandemia, todos nós ti-
vemos de implementar 
dentro de nossas empresas 
e nossas casas uma mu-
dança de comportamento 
em relação à saúde. Nós 
podemos aproveitar essa 
mudança e passar também a 
combater o Aedes aegypti. 
Nós já estamos em um pro-
cesso de tomar cuidado com 
nossa saúde, por que não 
adotar mais essa metodo-
logia?”, conclui.

Com maior número de 
bairros contemplados, 
incidência de dengue já 
apresenta recuo
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Brasileiro de Geografia e Es-
tatística) o 5º no Brasil com 
maior incidência de dengue 
em relação às 27 unidades 
da Federação. Neste ano, 26 
municípios do Estado se des-
tacam quanto à maior inci-
dência de casos e, por isso, 
foram reconhecidos com risco 
extremo para infecções, por 
possuírem acima de 300 casos 
por 100 mil habitantes; entre 
eles estão: Corumbá (2.644 
casos); Três Lagoas (1.800 
casos); Aparecida do Taboado 
(942 casos); Maracaju (592 
casos); Ivinhema (398 casos); 
Rio Brilhante (351 casos) e 
Itaquiraí (314 casos). 

Conforme o secretário de 
Estado de Saúde, Geraldo Re-
sende, estes resultados são 
animadores. “Estamos entu-

siasmados com os resultados 
deste projeto. Assim, que-
remos evoluir e expandir essa 
iniciativa para outras cidades 
do Estado”, diz. 

Segundo explicação da 
SES, esse método não envolve 
modificação genética: “A Wol-
bachia é uma bactéria intra-
celular presente em 60% dos 
insetos da natureza, mas que 
não estava presente no Aedes 
aegypti. Quando presente 
nesse mosquito, ela impede 
que os vírus de dengue, zika, 
chikungunya e febre amarela 
se desenvolvam dentro do 
mosquito, contribuindo para 
redução dessas doenças. 
Não há modificação gené-
tica nem no mosquito, nem 
na bactéria”, disse a asses-
soria. Entre os bairros con-

templados com a liberação 
dos mosquitos estão Aero 
Rancho, Guanandi, Batistão 
e Centenário, entre outros.

A última soltura na Capital 
aconteceu em outubro deste 
ano e contemplou 13 bairros, 
tais como: Jardim Veraneio, 
Carandá Bosque, Vila Car-
lota, Chácara Cachoeira, Dr. 
Albuquerque, Estrela Dalva, 

Jardim Paulista, Maria Apa-
recida Pedrossian, Noroeste, 
Rita Vieira, São Lourenço, 
Tiradentes, TV Morena, Uni-
versitário e Vilas Boas.

Vale lembrar que somente 
na Fase 1 de implementação, 
em dezembro do ano passado, 
teve como alvos os bairros 
Guanandi, Aero Rancho, Ba-
tistão, Centenário, Coopha-

vila II, Tijuca e Lageado. Neles, 
os wolbitos foram liberados 
semanalmente, durante 30 se-
manas, por agentes da Prefei-
tura de Campo Grande. Além 
disso, na Fase 2, os bairros 
contemplados foram: Taqua-
russu, Jacy, Jockey Club, 
América, Piratininga, Parati, 
Pioneiros, Alves Pereira, 
Centro-Oeste e Los Angeles.

Com foco no combate à dengue, ACICG 
organizou caminhada de conscientização

Segundo secretário 
da Associação de 
Haitianos, a ação 
chegou em boa hora

Nilson Figueiredo

A data de ontem (17) foi um 
dia especial na Fundação do 
Trabalho de Mato Grosso do 
Sul. Com foco na contratação 
dos imigrantes que encontram 
refúgio em Campo Grande, a 
fundação realizou um “dia D” 
para oferecer oportunidades 
para esse público. O evento, 
que foi o primeiro do tipo 
realizado no Brasil, contou 
com auxílio de intérpretes 
e a presença das empresas 
contratantes. 

Em 2021 foram encami-
nhados 1.583 trabalhadores 
ao mercado de trabalho, 
sendo 1.141 da Venezuela, 183 
do Haiti e 167 do Paraguai, 
entre outros. 

“Estamos com vários par-
ceiros, todos em prol dos imi-
grantes que estão em busca 
de dignidade e emprego”, 
conta Marcos Derzi, diretor-
-presidente da Funtrab. “Hoje, 
quando passamos nos sina-
leiros, vemos famílias pedindo 
dinheiro, comida, vemos mães 
com filhos no colo. Isso nos 
corta o coração. Trouxemos 
217 vagas de emprego, e em-
presários, fazendo entrevista 
ao vivo com os imigrantes para 
já os encaminharmos para o 
mercado de trabalho”, conta. 

Para Junel Ilora, secretário 
da Associação de Haitianos de 
Mato Grosso do Sul, o evento 
tem um impacto muito impor-
tante na comunidade: “O que 
nós queremos é dignidade 
para trabalhar. Queremos 
oportunidade, para ter nossa 
autonomia, pagar nosso alu-
guel, nossas contas, sabe?”, 
conta Junel, que saiu do Haiti 
após o terremoto de 2010, e 
atualmente é professor na 
Capital.

De acordo com Eliene Ro-
drigues, assessora técnica da 
Superintendência Regional 
do Trabalho, a ideia da ação 
surgiu após perceberem a 
demanda: “Isso derivou do 
‘dia D’ que fizemos para in-
clusão de profissionais com 
deficiência no mercado de 
trabalho. Na ocasião, aten-
demos também alguns re-
fugiados com deficiência, 
surgindo aí o projeto, ainda 
mais por amanhã ser o Dia 
Internacional do Imigrante”, 
conta Eliene. Em relação às 
maiores barreiras para se 
inserir no mercado, Eliene 
disse: “Muitos deles chegam 
sem a documentação, ainda 
desorientados para se for-
malizar no país. Chegam até 

mesmo com medo de acon-
tecer a deportação, coisa que 
jamais aconteceria em nosso 
Estado. O que procuramos 
é justamente dizer isso, que 
nosso Estado, nossa Capital, 
estão abertos para receber 
a todos. Ninguém deixa sua 
pátria aleatoriamente”, con-
clui.(MC)
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Cartórios

COVID-19 Reviva Centro

Influenza

Segundo infectologista, mesmo com número de casos 
ainda pequeno, doença já se mostra mais agressiva

Miguel e Helena são nomes mais 
registrados em 2021 em MS

Cidades abrem cadastro 
para a imunização de 
crianças de 5 a 11 anos

Prefeitura volta atrás e comerciantes têm 
até 90 dias para adequar as fachadas 

Especialistas reforçam importância da vacinação 
para conter novos surtos de gripes e resfriados 

Vírus da H3N2 se torna 
muito mais agressivo 
entre os idosos e a 
vacina é importante 

Valentin Manieri

Nilson Figueiredo 

Aline Araújo

Não existe lado bom na pan-
demia de COVID-19, mas que 
ela ensinou cuidados ligados 
a higiene para evitar a disse-
minação de outras doenças 
como com gripes e resfriados é 
um fato. Campo Grande regis-
trou os primeiros casos de in-
fluenza, como outros estados 
já apresentaram surtos da do-
ença, e o momento é de alerta, 
já que com a chegada do verão 
os casos costumam aumentar. 
Em 2021, Mato Grosso do Sul 
não registrou nenhuma morte 
por gripe, o que não acontecia 
desde 2012.  

Para o infectologista Ro-
drigo Nascimento, já é possível 
afirmar que vivemos um surto, 
que é quando se tem um au-
mento significativo de casos, 
só não é possível precisar 
ainda se são casos de gripe, ou 
seja, provocados pelas cepas 

de influenza, ou se são res-
friados.

 “Em se tratando de in-
fluenza, não existe tanta dife-
rença entre H1N1 e H3N2.  A 
diferença maior é entre res-
friado e gripe. Gripe é provo-
cado pelo vírus influenza, e o 
resfriado tem uma sintomato-
logia muito maior voltada as 
vias aéreas superiores, não 
tem uma febre tão alta, tem 
mais de 200 vírus responsá-
veis. Normalmente a influenza 
leva o paciente muito mais a 
hospitalização a sintomato-
logia respiratória é muito mais 
evidente, a febre mais alta, e 
evolui muito mais para pneu-
monia e por isso é muito mais 
perigosa nos idosos”, explica 
o especialista, que ressalta a 
importância da vacinação. 

Em Campo Grande, a cam-
panha de vacinação da gripe 
continua, e agora as vacinas 
também estão disponíveis nas 

barreiras sanitárias montadas 
pela Sesau (Secretaria Muni-
cipal de Saúde), tanto no Ae-
roporto quanto na rodoviária. 
Tanto para as pessoas que 
estão transitando em chegada 
ou saída da cidade como para 
os moradores da Capital. Os 
pontos foram criados para 
intensificar a testagem e va-
cinação do coronavírus, mas 
agora a campanha contra a 
disseminação da influenza 
ganha esse reforço. 

O médico pneumologista 
Álvaro Gradim explica que a 
epidemia de gripe verificada 
na cidade do Rio de Janeiro e 
o início de um surto na capital 
paulista são provocados pelo 
vírus influenza H3N2. Alerta 
para os casos causados pela 
variante Darwin, que ainda 
não foi registrada em Mato 
Grosso do Sul, mas que a 
partir do ano que vem já vai 
estar inclusa na cobertura va-

Suelen Morales

Os gastos do início do ano 
podem ter sido antecipados 
para os lojistas de Campo 
Grande que terão de desem-
bolsar uma nova fachada, em 
até três meses, para atender as 
exigências do programa Reviva 
Centro. Com o novo Decreto nº 
15.026, de 17 de dezembro de 
2021, os comerciantes terão 
de realizar a pintura predial e 
ainda solicitar uma autorização 
junto à Semadur (Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e 
Gestão Urbana).

Os comércios que terão de 
atender as novas regras estão 
no quadrilátero: das Avenidas 
Ernesto Geisel, Fernando 
Corrêa da Costa, Mato Grosso 
e Rua José Antônio. 

Há uma exceção no caso 
de comércios e edifícios loca-
lizados no quadrilátero entre 

as Ruas Pedro Celestino e José 
Antônio. Caso tenham altura 
superior a 25 metros poderão 
ter intervenções artísticas ou 
anúncios publicitários.

Outra exceção é que em 
datas comemorativas os comer-
ciantes poderão utilizar pro-
pagandas publicitárias em até 
50% das vitrinas dos empreen-
dimentos. No entanto, deverão 
ser colocadas com apenas duas 
semanas de antecedência e a 
retirada deverá ocorrer em até 
48h após o fim da comemo-
ração. No Natal e Ano-Novo, 
será permitida a veiculação e 
remoção de anúncios publici-
tários de 1º de dezembro ao 2º 
fim de semana de janeiro.

 Vale ressaltar que a CDL, 
até o fechamento desta matéria, 
afirmou que está analisando 
juridicamente o novo decreto 
municipal e assim que finali-
zado o estudo irá se pronunciar. 

Após a Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária) autorizar a vaci-
nação contra a COVID-19 
de crianças de 5 a 11 anos, 
municípios de Mato Grosso 
do Sul, como Campo Grande, 
Corumbá e Dourados, já 
abriram o cadastro para 
a vacinação das crianças. 
Ainda não tem data prevista 
para a aplicação começar, 
mas os responsáveis já 
podem registar os filhos para 
serem informados assim que 
as vacinas já estiverem dis-
poníveis. Os responsáveis já 
podem acessar os sites das 
Secretarias de Saúde dos 
municípios para preencher 
o cadastro on-line.  

A solicitação para a imu-
nização do público infantil 
foi feita pela Pfizer, por isso 
a vacinação ainda não tem 
data prevista e só começa 
quando as doses do imu-
nizante direcionadas para 
o público infantil estiverem 
disponíveis no Estado. 

“Mas já fomos informados 
de que a vacina da Pfizer 
para crianças terá uma do-
sagem e composição dife-
rentes daquela utilizada para 
os maiores de 12 anos. Inclu-
sive, a tampa será diferente, 
sendo na cor laranja, para 
não haver confusão. Então, 
os imunizantes que temos 
em estoque em nosso Estado 
não são apropriadas para 
a vacinação de crianças, e 
precisamos agora aguardar 

o Ministério da Saúde nos 
enviar as doses e iniciar o 
processo no país. 

Em Mato Grosso do Sul, 
temos 291.800 crianças nessa 
faixa etária, aptas a se vaci-
narem”, explica o secretário 
estadual de Saúde, Geraldo 
Resende.

A Pfizer já informou que 
estudos realizados pela 
marcam comprovam que 
apenas duas doses não são 
suficientes para imunizar 
crianças de 6 meses a 4 
anos. Por isso devem iniciar 
estudos para verificar se três 
doses dos imunizantes são 
satisfatórias para proteger 
esse público. 

 “A decisão de avaliar uma 
terceira dose de 3 mg para 
crianças de 6 meses a me-
nores de 5 anos reflete o com-
promisso das empresas em 
selecionar cuidadosamente 
a dose certa para maximizar 
o perfil de risco e benefício”, 
publicou em nota a Pfizer e 
a BioNTech.

 Segundo o Ministério da 
Saúde, a vacina também tem 
esquema de conservação di-
ferente, já que pode ficar por 
dez semanas em temperatura 
de 2ºC a 8ºC. E a chegada do 
imunizante aos postos de-
pende do calendário e da lo-
gística do PNI/MS (Programa 
Nacional de Imunização do 
Ministério da Saúde), que co-
ordena a distribuição das va-
cinas por meio de programas 
públicos no Brasil.(AA)

RANKING ESTADUAL DE NOMES MAIS 
REGISTRADOS ATÉ O DIA 16 DE DEZEMBRO

10 NOMES MAIS FREQUENTES

MIGUEL - 533
HEITOR - 347ARTHUR - 477

THEO - 288HELENA - 419
SAMUEL - 533GAEL - 415
DAVI - 283ALICE - 384

GABRIEL - 260

Fonte:Arpen/MS

cinal anual da gripe.   
“A próxima vacina da gripe, 

ministrada no Brasil a partir 
de abril e maio já oferecerá 
cobertura para a nova cepa. 
Até lá, porém, as pessoas 
devem redobrar os cuidados 
para evitar o contágio, pois os 

sintomas são fortes, podendo 
levar a muitos casos de inter-
nação”, frisa o médico.

A vacinação ainda é uma 
ferramenta fundamental para 
evitar possíveis colapsos no 
sistema de saúde, assim como 
os cuidados para evitar a con-

taminação da COVID-19, como 
para a influenza ou resfriados, 
que são os mesmos: manter 
o uso de máscaras em am-
bientes fechados, evitar mul-
tidões, higienizar sempre as 
mãos, lavando com água e 
sabão ou com álcool 70°.

De acordo com o decreto, as 
medidas visam proteger a iden-
tidade cultural e história da 
área central de Campo Grande, 
bem como impedir a poluição 
visual, os danos ambientais, 

prejuízos no trânsito ou na 
locomoção de pedestres.

Além disso, a prefeitura não 
se pronunciou sobre a multa 
que antes chegava a R$ 8 mil 
para quem não se adequasse. 

Taxa de publicidade
Anúncios e propagandas, em especial a comercial, 

precisarão da autorização expedida pela Semadur e não 
terão prazo de validade, no entanto, a cada mudança, 
uma nova autorização deverá ser solicitada. 

Michelly Perez 

Nos 95 Cartórios de Registro 
Civil sul-mato-grossenses res-
ponsáveis por registrar os 
nascimentos dos quase 50 mil 
bebês neste ano, pelo segundo 
ano consecutivo Miguel apa-
rece com 533 registros entre 
os homens, e Helena, com 419 
entre as mulheres.

A cirurgiã -dentista Yasmin 
Cardinal, 27, não teve dúvidas 
na hora de escolher o nome 
de seu filho, Miguel, que atu-
almente tem 3 meses de vida. 
Para ela, além da força que 
o nome carrega, o seu signi-
ficado bíblico também foi um 
dos fatores que motivaram a 
escolha. 

“Sempre achei esse nome 
muito bonito e também por ser 
nome de um anjo.

Mesmo assim, quando eu 
procurei o significado que re-
presenta ‘aquele que é pare-
cido ou semelhante a Deus, 

mas não igual, pois Deus é 
único’, aí foi quando eu me de-
cidi de vez por esse nome que 
marca as nossas vidas”, relata.  

Outros nomes, como é o 
caso de Gael, que até 2019 
não figurava na lista dos 50 
nomes mais escolhidos, em 
2020 passou a ocupar a 10ª po-
sição da lista oficial dos cartó-
rios sul-mato-grossenses, e em 
2021 já é o terceiro nome mais 
escolhido entre os meninos.

O mesmo se aplica a Theo, 
fora do ranking em 2019, sexto 
em 2020 e agora na sétima 
colocação. Pedro superou 
seus concorrentes João Pedro 
e Pedro Henrique e se firmou 
na 23ª colocação. Novas ten-
dências como Noah, Ravi e 
Anthony começam a aparecer 
na lista dos 50, mais entre os 
meninos.

Entre as mulheres se ob-
serva o mesmo fenômeno, 
com o aparecimento de nomes 
curtos e bíblicos despontando 

na lista dos 50 mais. Neste ce-
nário surgem Eloá e Liz, pela se-
gunda vez ranqueados entre os 
nomes mais buscados entre as 
meninas. Preferência nacional, 
Helena segue à frente entre os 

mais escolhidos, seguido por 
Alice, Heloisa, Cecilia e Maria 
Alice, tendo entra elas apenas 
a variação de Marias, com des-
taque para Maria Alice e Maria 
Julia.
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ficou na 31ª posição entre os municípios do país

Procura por crédito aumentou 1,5%

Petrobras abre concurso com 757 
vagas; salário inicial é de R$ 11,7 mil

Campo Grande tem 
recuo no PIB que 
soma R$ 30,2 bi
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O indicador da Boa Vista de 
Demanda por Crédito do Con-
sumidor avançou 1,5% entre os 
meses de outubro e novembro 
na comparação dos dados des-
sazonalizados. Houve elevação 
de 9,4% na comparação inte-
ranual e na variação acumu-
lada em 12 meses o indicador 
apontou crescimento de 4,2%. 
O resultado acumulado no ano 
continua acelerando e passou 
de 5,5% para 5,9%. Vale res-
saltar, no entanto, que os seg-
mentos que compõem o indi-
cador se portaram de formas 
diferentes no período.

Os números do segmento fi-
nanceiro registraram queda na 
comparação mensal, de 0,7%, 
mas acumulam alta de 18,4% no 
ano. Já o segmento não finan-
ceiro subiu 2,2% em novembro, 
mas aponta retração de 2,7% 

no acumulado do ano. O resul-
tado do mês veio na contramão 
dos números de outubro, no 
qual o financeiro havia avan-
çado 1,5% contra setembro e 
o não financeiro recuado 2,2%, 
mantida a base de comparação.

A diferença nos resultados 
recentes guarda alguma re-
lação com algumas datas “es-
peciais” do fim do ano para 
o varejo, como foi a Black 
Friday em novembro e como 
será o Natal agora em de-
zembro. Contudo, em termos 
de vendas, essas datas talvez 
não sejam tão especiais assim. 
Isso porque o cenário ainda é 
delicado para o consumidor, e 
assim poderá ser por um bom 
tempo ainda, pois a renda real 
é menor em razão da inflação 
elevada e os juros estão cami-
nhando para cima.

Diante disso e do cenário 
que é esperado para o ano que 
vem, de baixo crescimento e 
com inflação e juros altos, não 
será surpresa se os números se 
acomodarem em 2022, sobre-
tudo os números do segmento 
financeiro. Esse crescimento 
robusto observado até aqui 
não deve se repetir. Falando em 
cenários para 2022, de acordo 
com o Relatório Trimestral 
de Inflação do Banco Central 
(BC), a inflação (IPCA) proje-
tada para o ano que vem é de 
4,7%, um pouco abaixo da pro-
jeção mais recente do mercado, 
que marca 5,02%. Em termos 
de crescimento econômico, o 
BC revisou a estimativa para 
baixo, de 2,1% para 1,0%, ainda 
assim segue mais otimista que 
o mercado, que aponta um 
crescimento de 0,5% em 2022.

Cargos na estatal são 
para nível superior e 
salários iniciam
em R$ 11,7 mil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A Petrobras abre hoje as 
inscrições para concurso pú-
blico que irá selecionar 757 
pessoas para cargos de nível 
superior com remuneração 
mínima inicial de R$ 11.716,82.

Este é o primeiro processo 
seletivo da Petrobras em mais 
de 3 anos e as inscrições ficam 
abertas até o dia 5 de janeiro 
de 2022.

Segundo a estatal, os con-
vocados poderão trabalhar em 
qualquer área ou unidade, a 
depender da necessidade da 
empresa. O valor da taxa de 
inscrição é de R$ 79,83.

O edital completo, o nú-
mero de vagas para cada área, 
as cidades ondas as provas 
serão realizadas, requisitos e 
remuneração podem ser con-
sultados no site da Petrobras: 
https://petrobras.com.br/pt/
quem-somos/carreiras/con-
cursos/.

Ainda de acordo com a Pe-
trobras, haverá reserva de 8% 
das vagas para pessoas com 
deficiência e 20% para pes-
soas negras (pretos e pardos), 
conforme estabelecido na le-
gislação.

As vagas oferecem previ-
dência complementar (op-
cional), plano de saúde (mé-
dico, hospitalar, odontológico, 
psicológico e benefício far-
mácia), além de benefícios 
educacionais para depen-
dentes.

O processo seletivo será 
organizado pelo Cebraspe 
(Centro Brasileiro de Pesquisa 
em Avaliação e Seleção e de 
Promoção de Eventos) e terá 
validade de 12 meses, podendo 
ser prorrogado por igual pe-
ríodo uma vez, a critério da 
Petrobras.

rigores da lei”, disse.
Conforme a lista, as duas 

primeiras prestadoras de 
serviço com mais reclama-
ções são concessionárias de 
serviço público. A primeira 
é a Energisa, distribuidora 
de energia, com 1.734 recla-
mações, aumento de 50% em 
consideração ao ano passado. 
Em segunda, aparece a Águas 
Guariroba, com 1.333 recla-

mações, aumento de 15%.
A lista segue com CLARO 

S/A  (963), 14 Brasil Telecom 
Celular S/A (899), Telefónica 
do Brasil S.A., responsável 
pela Vivo e GVT, (803). As 
instituições bancárias apa-
recem em seguida. Banco 
Bradesco  (624), Banco BMG 
(491), Caixa Econômica Fe-
deral (491) e Banco San-
tander (402). (RS)

Campo Grande está 
entre as 100 cidades 
mais ricas do Brasil, 
aponta levantamento

Rosana Siqueira

Campo Grande ocupa o 31º 
lugar na lista de riquezas dos 
municípios do país, com um 
Produto Interno Bruto (PIB) a 
preços correntes de cerca de R$ 
30,2 bilhões, o que representa 
uma participação de 0,41% no 
PIB nacional. Entretanto, a Ca-
pital decresceu dois lugares em 
relação aos dados de 2018, cuja 
posição era o 29ª lugar, com 
valor de 29,2 bilhões e partici-
pação de 0,42% no PIB nacional. 
Os dados são do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística), que apresentou ontem 
os resultados do PIB (Produto 
Interno Bruto) dos municípios 
de 2019.

No ranking regional, entre os 
30 municípios do Centro-Oeste 
com oa maiores PIBs, seis são 
de Mato Grosso do Sul. Campo 
Grande ficou em 3º lugar, atrás 
apenas de Brasília-DF (PIB de 
R$ 273,6 bilhões) e Goiânia-GO 
(PIB de R$ 59,9 bilhões). Três 
Lagoas apareceu em 8º lugar, 
com PIB de R$ 10,3 bi, e Dou-
rados ficou em 10º lugar, com R$ 

9,4 bi. O município de Ponta Porã 
passou Corumbá, ocupando a 
23ª posição, com 3,2 bilhões. 
Corumbá em 25º lugar, com R$ 
2,7 bilhões, seguido por Mara-
caju em 30º lugar, com R$ 2,5 
bi.  Em contrapartida, entre os 
30 municípios do Centro-Oeste 
com menores PIBs, nenhum é 
de Mato Grosso do Sul.

Selvíria tem o 3º maior PIB per capita 
Entre os 100 municípios bra-

sileiros com maiores PIBs per 
capita, dois são de Mato Grosso 
do Sul, três municípios a menos 
que 2018. Destaque para o muni-
cípio de Selvíria-MS, que ocupa 
o 3º lugar da lista, com PIB 
per capita de R$ 353.522,30, 
mantendo a mesma posição que 
em 2018 e saltando três posi-
ções perante 2017, quando era 
o sexto. A população estimada 
para o município em 2019 era 
de 6.529 habitantes. O município 
de Selvíria consta nessa relação 
graças à geração de energia 
hidrelétrica.

O município de Paraíso das 
Águas aparece em 42º lugar, com 
PIB per capita de R$ 133.056,60 

e população estimada em 2019 
de 5.555 habitantes. O município 
no topo da lista é Presidente 
Kennedy-ES, com PIB per ca-
pita de R$ 464.883,49 e popu-
lação estimada, em 2019, de 
11.574 habitantes.

Capital tem a 28ª posição em serviços
Em relação ao valor adicio-

nado bruto dos serviços, apenas 
Campo Grande-MS figurou na 
lista entre os 100 maiores mu-
nicípios, ocupando o 28º lugar, 
com cerca de R$ 15,4 bilhões. 
O município de São Paulo-SP 
está no topo da lista, com valor 
adicionado bruto de cerca de R$ 
528,3 bilhões.

VBP
Mato Grosso do Sul tem 14 

municípios entre os 100 maiores 
em valor bruto da agropecuária 
Os cinco maiores municípios do 
Brasil, de acordo com os valores 
em 2019, foram, na ordem, São 
Desidério (BA), Sorriso (MT), 
Rio Verde (GO), Diamantino 
(MT) e Campo Novo do Pa-
recis (MT), que juntos somaram 
2,32% em relação ao total.

Procon atendeu mais 
de 21,5 mil pessoas 
neste ano com muitas 
queixas no Estado

O volume de reclamações 
contra empresas em Mato 
Grosso do Sul subiu 15% neste 
ano. Pelo menos é o que mostra 
a Superintendência para Orien-
tação e Defesa do Consumidor 
(Procon-MS). A Procon divulgou 
ranking das empresas que mais 
receberam reclamações em 
2021. Também registrou 21.750 
atendimentos ao público, au-
mento de 15% se comparado ao 
ano anterior.

O superintendente da Procon-
-MS, Marcelo Salomão, destaca 
que o órgão cumpre a sua função 
de proteger as relações de con-
sumo. “Esta é uma das razões 
para a Procon estadual estar 
sempre atento às demandas do 
consumidor. Existem empresas 
que se dão ao direito de prestar 
serviços sem qualidade, enten-
dendo que estarão imunes aos 

Volume de reclamações avança em MS

Posição entre 
os 10 maiores 

municípios

Municípios e respectivas 
unidades da Federação

Valor adicionado bruto da 
indústria, a preços correntes 

(R$ 1.000)
Participação(%)

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
45º
69º

São Paulo (SP)
Rio de Janeiro (RJ)
Manaus (AM)
Maricá (RJ)
Niterói (RJ)
Paulínia (SP)
Parauapebas (PA)
Curitiba (PR)
São José dos Campos (SP)
Campos dos Goytacazes (RJ)
Três Lagoas (MS)
Campo Grande (MS)

4,1
2,5
2,1
1,8
1,4

1,25
1,19
1,18
1,16
0,98
0,39
0,29

57.359.868 4,1
35.553.137 2,5
29.839.512 2,1
25.405.741 1,8
20.370.587 1,4

17.369.991 1,25
16.463.402 1,19
16.305.908 1,18
16.038.579 1,16
13.606.952 0,98

5.470.219 0,39
3.959.414 0,29

Fonte: IBGE – Produto Interno Bruto dos Municípios

Ciência de Dados
Análise de Sistemas (engenharia de software, infraestrutura 
e processos de negócio)
Engenharia Ambiental
Engenharia de Petróleo
Engenharia de Equipamentos (elétrica, eletrônica, inspeção, 
mecânica, terminais e dutos)
Engenharia de Processamento
Engenharia Civil
Engenharia de Segurança de Processo
Engenharia de Segurança do Trabalho
Engenharia Naval Análise de Comércio e Suprimento 
Análise de Transporte Marítimo Geofísica (Física, Geologia)
Geologia
Economia
Administração

As vagas são para profissionais de nível 
superior júnior e não requerem comprovação 

de experiência anterior com formação nas 
seguintes ênfases:
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O indicador da Boa Vista de 
Demanda por Crédito do Con-
sumidor avançou 1,5% entre os 
meses de outubro e novembro 
na comparação dos dados des-
sazonalizados. Houve elevação 
de 9,4% na comparação inte-
ranual e na variação acumu-
lada em 12 meses o indicador 
apontou crescimento de 4,2%. 
O resultado acumulado no ano 
continua acelerando e passou 
de 5,5% para 5,9%. Vale res-
saltar, no entanto, que os seg-
mentos que compõem o indi-
cador se portaram de formas 
diferentes no período.

Os números do segmento fi-
nanceiro registraram queda na 
comparação mensal, de 0,7%, 
mas acumulam alta de 18,4% no 
ano. Já o segmento não finan-
ceiro subiu 2,2% em novembro, 
mas aponta retração de 2,7% 

no acumulado do ano. O resul-
tado do mês veio na contramão 
dos números de outubro, no 
qual o financeiro havia avan-
çado 1,5% contra setembro e 
o não financeiro recuado 2,2%, 
mantida a base de comparação.

A diferença nos resultados 
recentes guarda alguma re-
lação com algumas datas “es-
peciais” do fim do ano para 
o varejo, como foi a Black 
Friday em novembro e como 
será o Natal agora em de-
zembro. Contudo, em termos 
de vendas, essas datas talvez 
não sejam tão especiais assim. 
Isso porque o cenário ainda é 
delicado para o consumidor, e 
assim poderá ser por um bom 
tempo ainda, pois a renda real 
é menor em razão da inflação 
elevada e os juros estão cami-
nhando para cima.

Diante disso e do cenário 
que é esperado para o ano que 
vem, de baixo crescimento e 
com inflação e juros altos, não 
será surpresa se os números se 
acomodarem em 2022, sobre-
tudo os números do segmento 
financeiro. Esse crescimento 
robusto observado até aqui 
não deve se repetir. Falando em 
cenários para 2022, de acordo 
com o Relatório Trimestral 
de Inflação do Banco Central 
(BC), a inflação (IPCA) proje-
tada para o ano que vem é de 
4,7%, um pouco abaixo da pro-
jeção mais recente do mercado, 
que marca 5,02%. Em termos 
de crescimento econômico, o 
BC revisou a estimativa para 
baixo, de 2,1% para 1,0%, ainda 
assim segue mais otimista que 
o mercado, que aponta um 
crescimento de 0,5% em 2022.

Cargos na estatal são 
para nível superior e 
salários iniciam
em R$ 11,7 mil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A Petrobras abre hoje as 
inscrições para concurso pú-
blico que irá selecionar 757 
pessoas para cargos de nível 
superior com remuneração 
mínima inicial de R$ 11.716,82.

Este é o primeiro processo 
seletivo da Petrobras em mais 
de 3 anos e as inscrições ficam 
abertas até o dia 5 de janeiro 
de 2022.

Segundo a estatal, os con-
vocados poderão trabalhar em 
qualquer área ou unidade, a 
depender da necessidade da 
empresa. O valor da taxa de 
inscrição é de R$ 79,83.

O edital completo, o nú-
mero de vagas para cada área, 
as cidades ondas as provas 
serão realizadas, requisitos e 
remuneração podem ser con-
sultados no site da Petrobras: 
https://petrobras.com.br/pt/
quem-somos/carreiras/con-
cursos/.

Ainda de acordo com a Pe-
trobras, haverá reserva de 8% 
das vagas para pessoas com 
deficiência e 20% para pes-
soas negras (pretos e pardos), 
conforme estabelecido na le-
gislação.

As vagas oferecem previ-
dência complementar (op-
cional), plano de saúde (mé-
dico, hospitalar, odontológico, 
psicológico e benefício far-
mácia), além de benefícios 
educacionais para depen-
dentes.

O processo seletivo será 
organizado pelo Cebraspe 
(Centro Brasileiro de Pesquisa 
em Avaliação e Seleção e de 
Promoção de Eventos) e terá 
validade de 12 meses, podendo 
ser prorrogado por igual pe-
ríodo uma vez, a critério da 
Petrobras.

rigores da lei”, disse.
Conforme a lista, as duas 

primeiras prestadoras de 
serviço com mais reclama-
ções são concessionárias de 
serviço público. A primeira 
é a Energisa, distribuidora 
de energia, com 1.734 recla-
mações, aumento de 50% em 
consideração ao ano passado. 
Em segunda, aparece a Águas 
Guariroba, com 1.333 recla-

mações, aumento de 15%.
A lista segue com CLARO 

S/A  (963), 14 Brasil Telecom 
Celular S/A (899), Telefónica 
do Brasil S.A., responsável 
pela Vivo e GVT, (803). As 
instituições bancárias apa-
recem em seguida. Banco 
Bradesco  (624), Banco BMG 
(491), Caixa Econômica Fe-
deral (491) e Banco San-
tander (402). (RS)

Campo Grande está 
entre as 100 cidades 
mais ricas do Brasil, 
aponta levantamento

Rosana Siqueira

Campo Grande ocupa o 31º 
lugar na lista de riquezas dos 
municípios do país, com um 
Produto Interno Bruto (PIB) a 
preços correntes de cerca de R$ 
30,2 bilhões, o que representa 
uma participação de 0,41% no 
PIB nacional. Entretanto, a Ca-
pital decresceu dois lugares em 
relação aos dados de 2018, cuja 
posição era o 29ª lugar, com 
valor de 29,2 bilhões e partici-
pação de 0,42% no PIB nacional. 
Os dados são do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística), que apresentou ontem 
os resultados do PIB (Produto 
Interno Bruto) dos municípios 
de 2019.

No ranking regional, entre os 
30 municípios do Centro-Oeste 
com oa maiores PIBs, seis são 
de Mato Grosso do Sul. Campo 
Grande ficou em 3º lugar, atrás 
apenas de Brasília-DF (PIB de 
R$ 273,6 bilhões) e Goiânia-GO 
(PIB de R$ 59,9 bilhões). Três 
Lagoas apareceu em 8º lugar, 
com PIB de R$ 10,3 bi, e Dou-
rados ficou em 10º lugar, com R$ 

9,4 bi. O município de Ponta Porã 
passou Corumbá, ocupando a 
23ª posição, com 3,2 bilhões. 
Corumbá em 25º lugar, com R$ 
2,7 bilhões, seguido por Mara-
caju em 30º lugar, com R$ 2,5 
bi.  Em contrapartida, entre os 
30 municípios do Centro-Oeste 
com menores PIBs, nenhum é 
de Mato Grosso do Sul.

Selvíria tem o 3º maior PIB per capita 
Entre os 100 municípios bra-

sileiros com maiores PIBs per 
capita, dois são de Mato Grosso 
do Sul, três municípios a menos 
que 2018. Destaque para o muni-
cípio de Selvíria-MS, que ocupa 
o 3º lugar da lista, com PIB 
per capita de R$ 353.522,30, 
mantendo a mesma posição que 
em 2018 e saltando três posi-
ções perante 2017, quando era 
o sexto. A população estimada 
para o município em 2019 era 
de 6.529 habitantes. O município 
de Selvíria consta nessa relação 
graças à geração de energia 
hidrelétrica.

O município de Paraíso das 
Águas aparece em 42º lugar, com 
PIB per capita de R$ 133.056,60 

e população estimada em 2019 
de 5.555 habitantes. O município 
no topo da lista é Presidente 
Kennedy-ES, com PIB per ca-
pita de R$ 464.883,49 e popu-
lação estimada, em 2019, de 
11.574 habitantes.

Capital tem a 28ª posição em serviços
Em relação ao valor adicio-

nado bruto dos serviços, apenas 
Campo Grande-MS figurou na 
lista entre os 100 maiores mu-
nicípios, ocupando o 28º lugar, 
com cerca de R$ 15,4 bilhões. 
O município de São Paulo-SP 
está no topo da lista, com valor 
adicionado bruto de cerca de R$ 
528,3 bilhões.

VBP
Mato Grosso do Sul tem 14 

municípios entre os 100 maiores 
em valor bruto da agropecuária 
Os cinco maiores municípios do 
Brasil, de acordo com os valores 
em 2019, foram, na ordem, São 
Desidério (BA), Sorriso (MT), 
Rio Verde (GO), Diamantino 
(MT) e Campo Novo do Pa-
recis (MT), que juntos somaram 
2,32% em relação ao total.

Procon atendeu mais 
de 21,5 mil pessoas 
neste ano com muitas 
queixas no Estado

O volume de reclamações 
contra empresas em Mato 
Grosso do Sul subiu 15% neste 
ano. Pelo menos é o que mostra 
a Superintendência para Orien-
tação e Defesa do Consumidor 
(Procon-MS). A Procon divulgou 
ranking das empresas que mais 
receberam reclamações em 
2021. Também registrou 21.750 
atendimentos ao público, au-
mento de 15% se comparado ao 
ano anterior.

O superintendente da Procon-
-MS, Marcelo Salomão, destaca 
que o órgão cumpre a sua função 
de proteger as relações de con-
sumo. “Esta é uma das razões 
para a Procon estadual estar 
sempre atento às demandas do 
consumidor. Existem empresas 
que se dão ao direito de prestar 
serviços sem qualidade, enten-
dendo que estarão imunes aos 

Volume de reclamações avança em MS

Posição entre 
os 10 maiores 

municípios

Municípios e respectivas 
unidades da Federação

Valor adicionado bruto da 
indústria, a preços correntes 

(R$ 1.000)
Participação(%)

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
45º
69º

São Paulo (SP)
Rio de Janeiro (RJ)
Manaus (AM)
Maricá (RJ)
Niterói (RJ)
Paulínia (SP)
Parauapebas (PA)
Curitiba (PR)
São José dos Campos (SP)
Campos dos Goytacazes (RJ)
Três Lagoas (MS)
Campo Grande (MS)

4,1
2,5
2,1
1,8
1,4

1,25
1,19
1,18
1,16
0,98
0,39
0,29

57.359.868 4,1
35.553.137 2,5
29.839.512 2,1
25.405.741 1,8
20.370.587 1,4

17.369.991 1,25
16.463.402 1,19
16.305.908 1,18
16.038.579 1,16
13.606.952 0,98

5.470.219 0,39
3.959.414 0,29

Fonte: IBGE – Produto Interno Bruto dos Municípios

Ciência de Dados
Análise de Sistemas (engenharia de software, infraestrutura 
e processos de negócio)
Engenharia Ambiental
Engenharia de Petróleo
Engenharia de Equipamentos (elétrica, eletrônica, inspeção, 
mecânica, terminais e dutos)
Engenharia de Processamento
Engenharia Civil
Engenharia de Segurança de Processo
Engenharia de Segurança do Trabalho
Engenharia Naval Análise de Comércio e Suprimento 
Análise de Transporte Marítimo Geofísica (Física, Geologia)
Geologia
Economia
Administração

As vagas são para profissionais de nível 
superior júnior e não requerem comprovação 

de experiência anterior com formação nas 
seguintes ênfases:
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Economia

Baixa oferta do produto também motiva a elevação dos custos no mês

Economia defende deixar
de reajustar a tabela do IR

Preço da cebola dispara e sobe 
52% em apenas uma semana

Preço da cebola teve 
majoração de 52% na 
última semana e 55% 
no mês de dezembro

Va
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Arroz tipo 1 (5 kg) - Mais barato 15,79 14,45 16,99 14,99 14,99
Feijão tipo 1 (1 kg) - Mais barato 5,38 5,99 5,99 5,49 5,49
Oléo de Soja PET 900 ml - Mais barato 7,69 7,29 7,90 7,69 7,59
Açúcar refi nado União 1 kg 4,59 5,95 5,89 5,39 5,68
Café em pó Três Corações 500 g 18,49 17,55 15,90 14,90 16,50
Sal refi nado Cisne 1 kg 4,55 2,85 3,49 1,09 2,29
Macarrão c/ ovos Dallas 500 g 3,49 3,45 3,69 3,25 2,99
Extrato de tomate Elefante 310 g (pote) 4,99 3,99 4,59 4,89 4,89
Farinha de trigo 1 kg - Mais barato 2,89 2,89 3,49 2,78 2,85
Ovos médios (dúzia) 6,55 7,29 7,29 5,69 6,25
Achocolatado Nescau 370 g (lata) 7,45 6,99 6,79 6,55 5,99
Leite em pó Ninho 380 g (lata) 17,29 13,65 15,98 16,85 14,88
Leite integral Italac 1 L 4,19 3,89 3,59 3,99 3,99
Margarina c/ sal Qualy 500 g 5,99 8,49 - 7,89 8,79
Pão francês (kg) 10,98 - 12,98 - -
Papel Hig. Neve folha dupla (12 rolos) 19,90 19,45 - 19,80 20,91
Creme dental Colgate 4,55 3,29 4,39 3,39 3,39
Sabão em pó Omo Caixa (1,6 kg) 17,90 19,89 - 19,60 20,99
Sabão em barra Ypê (5 unidades) 10,99 12,79 13,98 8,99 10,30
Sabonete Lux 90 g (unidade) 2,19 1,65 1,79 1,89 1,95
Detergente Ypê 500 ml 2,85 1,79 2,59 1,79 2,35
Esponja de aço Bombril (8 unidades) 2,29 - 2,59 1,99 1,98
Cebola (kg) 4,25 2,35 4,39 3,49 3,49
Batata (kg) 2,69 1,49 3,19 2,99 2,99
Tomate (kg) 4,95 5,59 4,99 5,49 3,99
Banana-prata (kg) 11,99 7,99 - 6,98 8,95
Frango congelado (kg) 11,99 7,89 10,98 8,99 8,99
Coxão mole (kg) 39,95 37,90 34,85 35,90 -

PRODUTOS
PIRES ASSAÍ NUNES FORT¹ ATACADÃO

Tabela de preços de alimentos Campo Grande

Fonte:  Reportagem/Jorge Oliveira

Fort - Av. Coronel Antonino I Assaí - Rua  Av. Fábio Zahran  I Atacadão - Av. Costa e Silva  Nunes -  Av. Três Barras  I Supermercado Pires – Av. Marquês de Pombal 
Endereços dos supermercados:

SUPERMERCADOS

Felipe Ribeiro

Alimento muito presente 
nos preparos de pratos bra-
sileiros, a cebola registrou 
forte aumento de preço em 
uma semana na Capital. O 
produto chegou a apresentar 
uma alta de mais de 52% du-
rante o período, em estabele-
cimentos visitados pelo jornal 
O Estado. A tendência de 
elevação também se repetiu 
no comparativo mensal.

Segundo levantamento re-
alizado, os valores cresceram 
em todos os supermercados 
apurados pela reportagem. 
O destaque ficou atribuído 
à rede Atacadão (52,4%), 
seguida por Pires (19,7%), 
Nunes (19,0%), Fort (16,7%) 
e Assaí (7,3%).

Há sete dias, o Atacadão 
cobrava R$ 2,29 pelo quilo do 
item. Nesta semana, o preço 
na etiqueta já alcançava R$ 
3,49, um acréscimo de R$ 1,20. 
No Pires, a diferença foi mais 
atenuada, de R$ 0,70. Antes, o 
valor da cebola era de R$ 3,55, 
e, agora, é de R$ 4,25.

No Supermercado Nunes, o 
mesmo volume, de um quilo, 
estava sendo vendido na se-
mana passada por R$ 3,69. 
Em apenas sete dias, o preço 
subiu para R$ 4,39. Já no Fort 
Atacadista, a cebola podia 
ser comprada por R$ 2,99, 
mas, de acordo com a pes-
quisa, essa cifra aumentou 
para R$ 3,49.

Com a menor variação pon-
tuada no intervalo mencio-
nado, a rede Assaí detinha 
o menor preço para o pro-
duto do hortifrúti, conforme 
apuração feita no dia 10. A 
cebola valia R$ 2,19 no ata-
cadista e, nesta semana, teve 
um incremento de apenas R$ 
0,16, fixando-se em R$ 2,35, 
permenecendo ainda o valor 
mais baixo entre as lojas.

Falta do produto motiva altas
Um dos fatores que justi-

ficam a ascenção de preços 
está relacionado à grande de-
manda pela cebola em todo o 
país, não atendida pela falta 
da verdura. Pelo menos, é o 
que aponta o Cepea (Centro 
de Estudos Avançados em Eco-
nomia Aplicada), que também 
indica o início da colheita das 
cebolas de ciclo médio e longo 
acontecendo agora.

Em Santa Catarina, estado 

que mais produz o legume no 
Brasil, a majoração chegou a 
18,5% em uma semana. Para 
o centro de estudos, encon-
trar cebolas curadas não está 
sendo uma tarefa fácil, assim, 
a maioria delas é vendida 
ainda verde. “O motivo da 
maturação tardia dos bulbos 
é reflexo da seca que ocorreu 
previamente na região de Itu-
poranga, em SC, durante o 
desenvolvimento da safra”, 
afirmou o Cepea.

Comparativo mensal
Em relação a novembro, o 

salto é mais expressivo. Em 
duas unidades supermerca-
distas da Capital, a diferença 
superou os 50%. No Atacadão, 
a cebola valia R$ 2,25 no mês 
passado, mas agora o quilo 
não sai por menos de R$ 3,49, 
isto é, aumento de 55%. 

Na rede Nunes, o preço que 
era de R$ 2,89 subiu para R$ 
4,39, o que representa alta 
de 52%.

Fábio Pupo
Folhapress

 A equipe do Ministério da 
Economia defende deixar de 
reajustar a tabela do IRPF 
(Imposto de Renda da Pessoa 
Física), de acordo com dois 
integrantes do governo ou-
vidos pelo jornal “Folha de 
S.Paulo”. O entendimento é 
que a medida vai causar im-
pacto fiscal no momento em 
que a classe política avança 
sobre o Orçamento em busca 
de mais gastos.

Além disso, a equipe do 
ministro Paulo Guedes vai 
se posicionar de forma con-
trária ao projeto apresentado 
nesta semana no Congresso 
pelo senador Angelo Coronel 
(PSD-BA), que corrigiria a 
tabela e elevaria o teto de 
isenção para quem ganha 
até R$ 3.300 por mês (hoje, o 
limite é de R$ 1.903,98).

Em sua proposta, Coronel 
também acaba com uma das 
faixas de cobrança do IRPF, 
a que prevê uma alíquota 
de 7,5%. Nas outras faixas, 
haveria reajustes de 13,3% 
a 73,3%.

A renúncia é estimada em 

R$ 35 bilhões. Mas, segundo 
o senador, a própria Secre-
taria de Política Econômica 
do Ministério da Economia 
já apontou que a recupe-
ração econômica e a inflação 
promoverão um crescimento 
estrutural da arrecadação do 
IR em R$ 60 bilhões anuais.

Na prática, a correção da 
tabela reduz o pagamento 
de impostos pela população 
e, por isso, reduz a arreca-
dação para os cofres pú-
blicos.

No atual entendimento do 
Ministério da Economia, a 
correção feita pelo governo 
deveria ser a que foi inserida 
no projeto de lei apresentado 
em junho para alterar as 
regras do Imposto de Renda. 
O projeto foi colocado na 
geladeira pelo senador, que 
era relator do texto.

O programa defendido 
pelo governo promovia um 
reajuste mais brando que o 
texto do senador e também 
continha medidas que ge-
ravam receitas, como o 
início da tributação sobre 
dividendos (parcela do lucro 
paga pelas empresas aos 
seus donos ou acionistas).

Pesquisa

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,68 R$ 5,681 0,0176
Dólar Turismo R$ 5,717 R$ 5,843 0,1714
Euro R$ 6,385 R$ 6,387 -0,6842
Libra Esterlina R$ 7,522 R$ 7,524 -0,4499

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 330,54 
IBOVESPA (SP): 107.200,56 −1.125,77 (1,04%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  306,50
@Vaca Gorda (rastreada) R$  288,50
Frango Congelado  R$      6,85 
Frango Resfriado  R$      7,26
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$    10,60
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  150,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    72,00
*Atualizado: 30/11

Cotações

Poupança 

15/12              0,3575 
16/12              0,3575 
17/12              0,3575 
18/12              0,3575 
19/11              0,3575 
20/12              0,3575 
21/12              0,3575 

Previdência Social

1 - Salário de benefício mínimo: R$ 1.100,00
2 - Salário de benefício máximo: R$ 6.433,57
3 - Renda mensal vitalícia: R$ 1.100,00. 
4 - Salário família por filho de ate 14 anos: R$ 51,27 para o segurado 
com remuneração mensal não superior a R$ 1.503,25. 
5 - Benefícios a idosos e portadores de deficiência: R$ 1.100,00. 

Atendendo ao art. 28 da Reforma da Previdência, foi publicada a 
Portaria SEPRT Nº 477/2021, a qual estabeleceu as faixas de salário 
de contribuição e respectivos percentuais da tabela de INSS, válida a 
partir de 12 de janeiro de 2021, conforme abaixo:

Salário de Contribuição (R$)         Alíquota INSS      Alíquota Efetiva
até R$ 1.100,00                                   7,5%                           7,5%
de R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48  9%              7,5% a 8,25%
de R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22             12%              8,25% a 9,5%
de R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57             14%            9,5% a 11,68%

Nota: Embora a tabela apresente percentuais que variam de 7,5% a 
14%, considerando o desconto progressivo, a ALÍQUOTA EFETIVA de 
desconto não irá ultrapassar os 11,68%.

Imposto de Renda Retido na Fonte

Descontos
Base de Cálculo Mensal (R$)  Alíquota (%)  A deduzir (R$)
Até R$ R$ 1.903,98  Isento 
De R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65  7,5%  R$ 142,80
De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05  15%  R$ 354,80
De R$ R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68  22,50%  R$ 636,13
Acima de R$ R$ 4.664,68   27,50%  R$ 869,36

Deduções da Declaração Anual
1) O desconto por dependente é de R$ 189,59.

TR diária (%)
Dia
15/12            0,5000
16/12            0,5000
17/12            0,5000
18/12            0,5000
19/12            0,5000
20/12            0,5000
21/12            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 23° 31º

São Paulo                  18º          25º

Brasília 18º 25º

Rio de Janeiro 21º  27º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    21°   32°
Dourados      22°   35°
Corumbá                23°             31°
Maracaju                 22°             36°
Ponta Porã               21°             33°
Três Lagoas               22°           33°
Mundo Novo             23°   36°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Umidade relativa do ar
mín.: 60% máx.: 94%

Indexadores Financeiros

UFERMS (CG)  Dezembro Janeiro  Variação
Valor em R$  35,49 36,43 –
IPC (CG)  Novembro Dezembro  Acum. Ano
Percentual de aumento   0,59% 1,54% –
IPC-DI (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)    0,94% 1,07% –
IPC (FIPE)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)    1,03%    0,79%  –
INCC-DI (FGV)  Novembro  Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  8,28%  8,81% –
IGP-DI (FGV)  Novembro  Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  2,64% 0,76% –
IGP-M (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  3,28% 0,96% –
INPC (IBGE)  Outubro Novembro  Acum. Ano
Variação (%)   0,89%   0,95% –
IPCA (IBGE)  Outubro Novembro   Acum. Ano
Variação (%)  - 0,86%   0,89% –
TR Mensal (Bacen)  Dezembro Janeiro Acum. Ano
Variação (%)  0,0000 0,0000  0,0000%
TJLP  Janeiro Março Acum. Ano
Valor mensal (%)  4,39% 4,39%  – 
UAM - MS  Dezembro  Janeiro Variação
Valor em R$  4,8503 4,9783  –
Taxa SELIC  Novembro Dezembro Acum. Ano
  0,1573%  0,1730%  –
CUB (Sinduscon)  Outubro Novembro Acum. Ano
Variação no período (%)  1,47% 1,14% –
POUPANÇA  Novembro  Dezembro Variação
Variação (%)  0,5000% 0,5000% 00000              

Novembro de 2021

Boa Sorte

0 2  0 3  0 5  0 9  1 0

1 1  1 2  1 3  1 4  1 5

1 6  2 0  2 1  2 3  2 5

(2400)LOTOFÁCIL

Lotofácil
(Concurso nº2399) (SORTEIO REALIZADO 16/12/2021)

Faixa de premiação

15 acertos               0                          0,00
14 acertos       368        1.531,94
13 acertos     13926         25,00
12 acertos    155415       10,00
11 acertos         801864      5,00

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 8.500.000,00

0 1  0 2  0 4  0 5  0 7
0 9  1 2  1 4  1 5  1 6
1 7  1 9  2 0  2 1  2 5

VALOR DO PRÊMIO (R$)FAIXA DE PREMIAÇÃO

QUINA

QUINA                        0                                  0,00
QUADRA                     57                           6.346,90
TERNO                    3.527                              97,68
DUQUE                 96.479                                3,57

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.200.000,00

(SORTEIO REALIZADO 16/12/2021)(CONCURSO Nº5732) 

3 4   5 1   5 6   6 5   7 10 4  1 2  2 4  3 0  5 6
(5733)Quina

FAIXA DE PREMIAÇÃO NÚMERO DE GANHADORES VALOR DO PRÊMIO (R$)

1 6  1 9  3 1  5 3  6 4  7 1  7 6

TIMEMANIA

(CONCURSO Nº1726) (SORTEIO REALIZADO 16/12/2021)

7 ACERTOS      0 0,00
6 ACERTOS      0      0,00
5 ACERTOS     73               1.175,46
4 ACERTOS   1.881                  9,00
3 ACERTOS  19.495                3,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 4.700.000,00

CRB /ALTIME DO 

FONTE: SITE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(2250)LOTOMANIA

0 0  0 4  0 5  0 8  2 3
2 4  3 1  3 2  3 3  3 4
3 5  3 8  4 3  4 8  5 8
6 3  7 4  8 4  8 5  9 6

 RATEIO 

LOTERIAS

FAIXA DE PREMIAÇÃO NÚMERO DE GANHADORES VALOR DO PRÊMIO (R$)

(CONCURSO Nº 544) (SORTEIO REALIZADO 16/12/2021)

0 2  0 8  0 9  1 1  1 7  2 4  2 8

DIA DE SORTE

7 ACERTOS     0                                   0,00
6 ACERTOS           86            1.315,93
5 ACERTOS         1.897           20,00
4 ACERTOS                  20.919                                4,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 700.000,00

MÊS DA SORTE: JANEIRO

DUPLA SENA

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 200.000,00

Premiação 1º Sorteio

(Concurso nº 2311)

Faixa de premiação

Faixa de premiação

Número de ganhadores  

Número de ganhadores  

Valor do prêmio (R$)

Valor do prêmio (R$)

Premiação 2º Sorteio

Sena   0                     0,00
Quina           25                    1.855,81
Quadra           455                                              90,63
Terno          8.117                                                2,54

Sena    1                720.809,49
Quina           15                      2.405,68
Quadra            414                                                 99,61
Terno            8.222                                                2,50

(Sorteio realizado 16/12/2021)

09  25   28   31  33  45
06  11  12    22  32  33
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Nova competição

Grêmio

Corinthians

Sul-americanos voltarão a disputar 
jogos com os europeus em 
preparação à Copa do Mundo

Liga das Nações contará com 
Brasil e Argentina a partir de 2024

Brasil e Argentina 
decidiram a Copa 
América neste ano 
no Maracanã

Andre Penner/Getty Images
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Brasil, Argentina e outras 
seleções sul-americanas vão 
jogar a Liga das Nações a 
partir de 2024, segundo o vice-
-presidente da Uefa, Zbigniew 
Boniek. O dirigente deu a in-
formação em entrevista ao 
jornal “Meczyki”, da Polônia.

“Esse será o formato final 
da Uefa Nations League”, 
disse Boniek, que revelou um 
acerto com a Conmebol para 
que dez equipes da América 
do Sul possam participar da 
disputa. “Tivemos uma reu-
nião com a Conmebol, que 
comanda o futebol na América 
do Sul. De 2024 em diante, 
as equipes deste continente 
vão se juntar à nossa compe-
tição”, completou.

Apesar de divulgar a novi-
dade, Zbigniew Boniek disse 
que a Uefa ainda não definiu 
como será o formato da Liga 
das Nações com a inclusão dos 
sul-americanos. Está prevista 
a abertura de um escritório em 
Londres para tratar exclusiva-
mente desse assunto. 

Porém, o vice-presidente in-
formou que os principais times 
do continente, como Brasil e 
Argentina, além de Colômbia, 
Chile, Peru e Uruguai, dispu-
tarão a Liga das Nações A. Já 
Bolívia, Equador, Paraguai e 
Venezuela entram na liga B.

Com essa divisão, as 
grandes seleções da Amé-
rica do Sul devem enfrentar 
equipes de ponta da Europa, 
como Espanha, Alemanha, In-
glaterra e França. No formato 
atual, as Ligas A e B contam 
com 16 times, que são divi-
didos em quatro grupos. Com 
a inclusão dos federados da 
Conmebol, o número aumen-
taria para 22 na A e 20 na B.

Uefa e Conmebol versus Mundial bienal
A ideia de uma Nations Le-

ague conjunta entre Uefa e 
Conmebol surge no contexto de 
uma guerra que une essas duas 
confederações contra a Fifa e 
seu plano de realizar a Copa 
do Mundo a cada dois anos. 
Uefa e Conmebol são contra 
a ideia porque isso desvalori-
zaria suas próprias competi-
ções (Copa América e Euro). O 
movimento das duas entidades 
tem o objetivo de deixar claro 
para a Fifa que, em caso de in-
sistência num Mundial bienal, 
elas estariam dispostas a boi-
cotar a Copa e organizar seus 
próprios torneios.

Na segunda-feira (20) a 
Fifa promove um seminário 
entre seus 211 países filiados 
para discutir mais uma vez 
mudanças no calendário do 
futebol mundial.

Uma boa e uma má notícia 
para o torcedor palmeirense 
em relação a Abel Ferreira. A 
boa: o português voltará ao 
Brasil em janeiro e seguirá 
no clube. A má: a renovação 
de contrato dificilmente 
sairá e o treinador cogita 
deixar o Allianz Parque na 
metade do ano.

Nova presidente alvi-
verde, Leila Pereira ofereceu 
aumento salarial de 25% e 
extensão do vínculo até de-
zembro de 2024 – o atual ter-
mina no fim de 2022. Só que as 
conversas emperraram depois 
que a família de Abel decidiu 
não se mudar em definitivo 
para o Brasil.

O português, então, de-
sistiu de se vincular ao Pal-
meiras por mais três tem-
poradas com a convicção de 
que não será capaz de ficar 
tanto tempo longe da esposa 

e das duas filhas. 
Para piorar a situação do 

Verdão, o estafe de Abel tem 
convicção de que ele será alvo 
de dois ou até dos três grandes 
clubes portugueses na metade 
do ano de 2022. 

Jorge Jesus certamente não 
fica no Benfica ao fim desta 
temporada. Sergio Conceição 
também parece de saída do 
Porto. Já Ruben Amorim, em 
excelente fase no Sporting, é 
um dos nomes cotados para o 
Manchester United, que tem 
Ralf Rangnick como treinador 
interino até junho.

Abel já recusou algumas 
propostas milionárias do 
mundo árabe. O bicampeão 
da Libertadores tem afirmado 
às pessoas mais próximas que 
não deixará o Verdão a menos 
que surja oferta boa de uma 
das cinco grandes ligas euro-
peias ou de Portugal.

Alvo de interesse de clubes 
como Boca Juniors e Corin-
thians, o atacante Cavani está 
a caminho do Barcelona. É o 
que afirmam o site da “TyC 
Sports”, canal argentino, e 
o jornalista catalão Gerard 
Romero. Os dois veículos 
afirmam que o atacante 
do Manchester United esco-
lheu o clube espanhol para 
ser sua nova casa a partir de 
janeiro, quando a janela de 
transferências se abre nova-
mente na Europa. 

O uruguaio tem contrato 
com o clube inglês até junho 
de 2022, após renovar no fim 
da temporada passada. Porém, 
diante da perda de espaço com 
a chegada de Cristiano Ro-
naldo, ele estaria negociando 
para mudar de ares logo na 
próxima janela – algo que au-
mentou o interesse do Barce-
lona. O clube catalão vê como 
urgente a contratação de um 
homem-gol diante da lesão de 
Braithwaite e da aposenta-
doria de Agüero depois de um 
problema no coração. 

Segundo Gerard Romero, 
o Barcelona ofereceu um ano 
e meio de contrato a Cavani. 
Nos primeiros seis meses, ele 
receberia 3,5 milhões de euros 
de salário, além de mais 1 mi-

São cinco clubes brasileiros 
que demonstram interesse 
na contratação de Douglas 
Costa, do Grêmio. Além do São 
Paulo, Corinthians, Palmeiras, 
Flamengo e Atlético-MG ana-

lisam a aquisição do atleta, 
segundo informações da Rádio 
Grenal nessa quinta-feira. Os 
direitos do atacante ainda per-
tencem à Juventus, da Itália.

Mas a briga por Douglas 

Costa não está apenas com os 
brasileiros. Um representante 
norte-americano também quer 
o jogador. Trata-se do Orlando 
City, dos Estados Unidos.

Douglas Costa está longe 

de viver o auge no futebol. 
No Grêmio, sofreu lesões e 
polêmicas extracampo. Antes 
da última rodada do Campeo-
nato Brasileiro, ele entrou em 
atrito com a diretoria gremista 

em função de uma festa de 
casamento marcada com ante-
cedência e que acabou preju-
dicada pela mudança de datas.

Assim, no jogo contra o 
Atlético-MG, Douglas come-

morou seu gol fazendo um 
sinal de “tchau” para a tor-
cida. Pelo clube, o atacante 
marcou três gols em 28 jogos.  
O contrato de empréstimo do 
atacante vai até junho de 2022.

Cinco brasileiros e um time estrangeiro cogitam contratar Douglas Costa

Cavani frustra clube paulista 
e decide ir para o Barcelona

Palmeiras

Família não vem ao Brasil e 
Abel pode ficar só até julho

Português tem 
contrato até 
dezembro de 2022 
e estará no Mundial

lhão de euros em variáveis. Na 
temporada 2022/23, o salário 
ficaria em 4 milhões de euros 
mais 1,5 milhão em bônus.

Depois de ser uma peça im-
portante no elenco do United 
na temporada passada, par-
ticipando de 39 jogos com 17 
gols, Cavani acabou relegado 
à reserva com a chegada de 

Cristiano Ronaldo. Além de 
“tomar” a camisa 7 do uru-
guaio, o astro português se 
tornou o homem-gol do time 
imediatamente e pouco foi 
utilizado ao lado de Cavani.

Aos 34 anos, o uruguaio 
jogou apenas oito partidas na 
temporada 2021/22 até agora 
e marcou apenas um gol.

Aos 34 anos, 
atacante uruguaio 
irá deixar o 
Manchester United

Getty Images



B2  
Campo Grande-MS | Sábado, 18 de dezembro de 2021 ESPORTES

O que era para ser uma 
lembrança, virou uma dor 
de cabeça para Edson 
Guimarães, torcedor do 
Santos que comprou uma 
camisa do Palmeiras, que 
daria de presente, mas 
recebeu com a frase “sem 
mundial” estampada na 
parte de trás do uniforme. 

O Rio Open apresentado pela Claro, que acontecerá entre 
12 e 20 de fevereiro de 2022, no Jockey Club Brasileiro, 
continua a adicionar grandes nomes ao seu já estrelado 
line-up. Após a confirmação da intenção do argentino Juan 
Martin Del Potro jogar no Rio, o torneio carioca agora também 
contará com o austríaco Dominic Thiem na disputa. “Já faz 
alguns anos que o Rio Open é um dos meus torneios favoritos 
do calendário. Fui campeão uns anos atrás e adoro o clube e 
o ambiente do evento. Nessa minha volta da lesão decidi jogar 
onde realmente me sinto bem e à vontade. Não vejo a hora 
de jogar nas quadras de saibro do Jockey Club novamente”, 
disse Thiem. O campeão do US Open 2020 garantiu a sua 
presença no maior torneio de tênis da América do Sul em mais 
uma edição, disputando a competição pela sexta vez seguida. 
Um dos 17 títulos da carreira do tenista foi conquistado 
justamente no Rio Open, em 2017, quando jogou a competição 
pela segunda vez. 

Camisa com frase ‘sem mundial’

Thiem é confirmado no Rio Open

Ingresso de jogo de estreia de Jordan

Campo Grande

Sábado

Ao lado de 
técnico-namorado, 
atleta de MS evita 
procedimento 
médico e brilha 
no fisiculturismo 

Sobre músculos e corações

Os sucessos em 
Brasília e em Santos 
estão longe de ser o 
limite para a dupla. 
Em 2022, a ideia é alçar 
voos mais altos. “Ela vai 
passar agora por um 
processo de descanso, 
de 15 dias. Não vai ter 
restrição alimentar, não 
vai treinar na mesma 
intensidade, vai dar 
um descanso para as 
articulações, para todo 
o processo dela”, afirma 
o atento namorado-
treinador. “Em janeiro, 
vai passar por um off-
season, é um  processo 
de comer bem, bastante, 
mas comer ‘limpo’, 
calorias boas, sem comer 
‘porcarias’, tipo lanche, 
essas coisas, para ganhar 
um volume a mais”, fala.

“Segundo os nossos 
objetivos, a Pauline 
precisa colocar mais 
uns dois, três quilos, 

de massa muscular 
no físico dela, para se 
tornar competitiva no 
cenário mundial. Hoje 
ela já compete em alto 
nível com as atletas 
amadoras no cenário 
nacional e o nosso 
objetivo agora é buscar o 
cartão profissional dela”, 
almeja Thiago.

“Para isso, vai 
precisar disputar 
um campeonato mais 
respaldado, mais forte. 
A previsão é de que seja 
o Arnold Classic Brasil, 
(no mês de abril, em 
São Paulo-SP), evento 
idealizado pelo astro 
Arnold Schwarzenegger. 
Todo atleta da América 
do Sul, Central, Norte, 
vem disputar este 
campeonato porque 
ele dá o título de 
atleta profissional”, 
argumenta.  

Os desafios parecem 

ser grandes, mas diante 
da sintonia dos dois 
dentro e fora das salas 
de musculação não 
são instransponíveis. 
“Lembrando que a 
Pauline era uma pessoa 
que um ano atrás 
estava com cirurgia 
marcada por problema 
de coluna, tinha três 
hérnias na cervical. A 
gente conseguiu tirar 
ela da mesa de cirurgia 
e colocar em cima de um 
palco de fisiculturismo”, 
crava Thiago.

 “Eu me emociono 
porque eu sei o tanto que 
sofri com essa coluna. 
Ele foi lá, falou que eu 
era capaz, transformou 
meu físico, com a maior 
paciência do mundo, 
e ainda me colocou 
em cima dos palcos. 
Então sou muito grata 
ao Thiago e ao Marcel 
Peres”, disse a atleta. 

META PARA 2022 É O ARNOLD CLASSIC 

Companheiro de Pauline, 
Thiago Guimarães aborda 
com tranquilidade o fato de 
ser treinador e namorado

Arquivo Pessoal

Reprodução

Reprodução/Twitter

Um canhoto do ingresso do jogo de estreia de Michael 
Jordan, hexacampeão da NBA, na liga foi vendido por 264 
mil dólares em um leilão nessa sexta-feira. O ingresso foi 
arrematado por um lance final de 220 mil dólares, ao qual 
uma cota de comprador de 20% foi acrescentada, e a venda 
foi realizada pela casa de leilões Huggins & Scott Auctions. 
Jordan estreou na NBA no Estádio Chicago diante de mais 
de 13 mil pessoas no dia 26 de outubro de 1984, quando o 
Bulls obteve uma vitória de 109 a 93 sobre o Washington 
Bullets. Jordan jogou 40 minutos e marcou 16 pontos no 
jogo, além de pegar seis rebotes e dar sete assistências. O 
canhoto é o souvenir mais recente de Jordan a ser vendido 
por um preço de cair o queixo. Uma camisa gasta que o 
ex-jogador de 58 anos usou em sua segunda temporada na 
Universidade da Carolina do Norte foi vendida pelo valor 
recorde de 1,38 milhão dólares em maio.

Luciano Shakihama

“Eu conheci o Thiago na 
academia, estava sem per-
sonal (trainer), pois o meu 
personal mudou de cidade. 
Estava muito magra, só ia 
na academia para conversar. 
Um belo dia eu estava num 
bebedouro, ele se aproximou 
e a gente começou a con-
versar. Olhei assim, cara 
grande, forte, esse deve 
saber de pré-treino, daí eu 
perguntei sobre isso e a 
gente começou a conversar”, 
relembra Pauline Zanardo, 
ao falar dos primeiros 
passos com quem viria a 
formar mais que uma dupla 
ligada somente ao esporte.

Os resultados vieram em 
grande estilo, com títulos no 
fisiculturismo nacional. Pau-
line, 33 anos, logo em suas 
primeiras apresentações, se 
destacou em competições no 
Distrito Federal e em Santos 
(SP). “A gente virou amigo, ele 
começou a me treinar, eu não 
sabia que ele era personal. 
Começamos a treinar juntos, 
nos envolvemos, começamos 
a namorar. Ele me treinava 
todos os dias, às vezes três 
vezes por dia, em feriado, fim 
de semana, tudo”, recorda a 
atleta e empresária. 

Thiago Guimarães endossa 
as lembranças. Segundo ele, 
o treinamento provocou uma 
evolução significativa no 
seu físico. “Treinava de uma 
forma que nunca tinha trei-
nado”, acrescenta o técnico. 
Dali para o fisiculurismo virar 
uma coisa em comum na par-
ceria foi questão de tempo. 
Influenciada pelo técnico: 
“Sempre falava com ela sobre 
atletas, sobre treinamento, 
alto rendimento, e você [Pau-
line] foi passando a entender 
e se interessar mais sobre o 
assunto”, falou Thiago. 

O caminho até a partici-
pação em eventos teve um 
capítulo decisivo há aproxi-
madamente um ano. “Tenho 
três hérnias, todas extrusas, 
na cervical, sentia muita dor. 
Por seis meses, tive de en-
frentar dor, médico, fisiote-
rapia, muitas situações que 
só eu sei o que passei, e quem 
me tirou da mesa de cirurgia 
foi o Thiago, junto com o 
Marcel Peres, meu médico da 
coluna. E me levaram até o 
palco”, diz Pauline.

Companheiro de Pauline 
aborda com tranquilidade o 
fato de ser treinador e na-
morado. “Tem um suporte 24 
horas ao seu lado. Qualquer 
dúvida, assunto, problema, 
por ser seu namorado, tem 
um suporte muito maior. Ter 
uma pessoa próxima para o fi-
siculturismo é fundamental”, 
argumenta Thiago.

Conquistas importantes nos palcos
Ele detalhou as conquistas 

de Pauline obtidas entre no-
vembro e dezembro. “Em Bra-
sília [no Musclecontest], foi 
primeiro lugar na categoria 
Estreantes, segundo na No-
vice – destinada às novatas – 
e primeiro na Open, categoria 
aberta. Na disputa do Overall 
[melhor da noite], ficou em 
terceiro.” 

Em Santos (no Mr. 
Olympia), ficou em primeiro 
na Novice  – concorreu com 
17 atletas – e repetiu a dose 
na Open, acima de 1,70m, ao 
superar 12 atletas.

Thiago cita a impor-

O bairro Moreninhas está 
em festa pelos 40 anos e para 
celebrar esta data tão impor-
tante um confronto de cam-
peões. Neste sábado (18), a 
partir das 15h30, acontece o 
“Jogo Contra Fome”, com a 
presença dos zagueiros Chicão 
(Corinthians) e de Alex Silva, 
o “Pirulito” (São Paulo), no 
campo das Moreninhas 3, ao 
lado da UPA Moreninha. 

O evento será aberto aos 
moradores e amantes do fu-
tebol. Os alimentos arreca-
dados serão destinados às fa-
mílias carentes. Quem quiser 
participar da corrente do 
bem poderá levar um 1 kg de 
alimento que será recolhido 
durante o evento. A organi-
zação é dos Amigos do Zói. 
“Muita gente nesta pandemia 
ainda busca emprego e passa 
por necessidades. A gente da 
comunidade das Moreninhas 
resolveu em uma partida de 
futebol juntar o útil e o agra-
dável, se reunir para jogar 
futebol e arrecadar alimentos. 
Será uma partida entre corin-
tianos e são-paulinos, mas com 
as participações do Chicão, 
ex-Corinthians, e Alex Silva, 
ex-São Paulo, e de outras tor-

cidas”, convida o organizador 
Wanderson Clayton de Jesus. 
A narração do jogo fica por 
conta de Francis Magrão. 

‘Xerife’ do Timão
O raçudo Chicão chegou ao 

Timão em 2008, para reforçar 
a zaga do time que iria dis-
putar a Série B do Brasileiro. 
Mais do que um zagueiro, se 
mostrou um exímio cobrador 
de faltas e pênaltis. Anotou 48 
gols, sendo o maior defensor-
-artilheiro do Corinthians. O 
“Xerife” conquistou com a 
camisa do Timão a  Copa 
do Brasil (2009), o Brasileiro 
(2011), a Taça Libertadores, 
o Mundial de Clubes (2012), 
os Paulistas (2009 e 2013) e a 
Recopa (2013). 

O ‘Pirulito’
Com grande passagem, 

pelo São Paulo, Alex Silva, o 
“Pirulito”, marcou seu nome 
na história. Esteve no grupo 
do tricampeonato brasileiro 
(2006, 2007 e 2008). A  pas-
sagem pelo Tricolor Paulista 
rendeu chance de defender 
a seleção brasileira ao lado 
do irmão Luisão, zagueiro do 
Benfica e do Cruzeiro.

tância das duas competições. 
“Mister Santos é mais gla-
mouroso, mais prestigiado, 
por ser o primeiro campeo-
nato de fisiculturismo que 
teve no Brasil. Essa edição 
teve recorde de inscrições, 
978 atletas, e todos os atletas 
amadores prezam por este 
troféu, porque traz uma im-
portância para o currículo de 
um atleta”, explica. 

“Já o Musclecontest, em 
Brasília, é um campeonato 
que dá a chancela da NPC 
– sigla para National Phy-
sique Committee, a maior or-
ganização de fisiculturismo 
amador dos Estados Unidos –, 
que é da IFBB Pro League (In-
ternational Federation of Bo-
dybuilding and Fitness, ou Fe-
deração Internacional de Fisi-
culturismo), que é a federação 
que titula os atletas para dis-
putarem o Mr. Olympía, a Copa 
do Mundo do fisiculturismo”, 
acrescenta o personal trainer. 
Instantes depois, ele lembra 
que o Mister Santos também 
tem a chancela da NPC. 

Edson comprou a camisa no site Netshoes, para dar de 
presente a um amigo palmeirense. O santista ainda pediu a 
personalização do nome Chico, com o número 10 às costas. 
“Conforme conversamos, sentimos muito por isso. Houve 
uma falha no momento de separação do pedido, que foi 
trocado pelo de outro cliente”, justificou a empresa. 

Moreninhas em festa para 
receber “Jogo Contra Fome” 

Thiago Guimarães vê 
o mercado fitness em as-
censão. “É hoje o que mais 
tem investimento. Tanto 
na questão de atletas, 
de suplementos, questão 
de roupas, mídia… Cada 
ano que passa o fisicultu-
rismo tem mais respaldo 
e abrangência no cenário 
nacional”, argumenta. 

Segundo o treinador, as 
preocupação das pessoas 
com a COVID-19 ajudou 
a impulsionar a área. 
“As pessoas passaram a 
dar mais importância em 
praticar atividade física, 
principalmente a sala de 
musculação. A importância 
em ter um corpo adequado 
e manter a saúde em dia se 
tornou fundamental princi-
palmente para outros tipos 

de questões”, acrescenta. 
“A categoria Welness, 

que é a da Pauline, é a 
mais bem-vista aos olhos 
do mercado fitness, porque 
é o físico que mais agrada, 
que não é tão muscu-
loso, mas também não é 
muito magro. É aquele em 
que a mulher apresenta 
um ‘corpão’, ‘mulherão’, 
aquela mulher de praia. 
Então, a procura por este 
meio Welness é muito alta, 
principalmente por em-
presas de roupas fitness, 
biquínis, suplementação, 
porque é um corpo que a 
maioria das mulheres quer 
ter”, enumera Thiago. “É 
muito bem-vista tanto pelo 
público do fisiculturismo, 
quanto pelas pessoas que 
não a praticam”, completa.

Fitness e fisiculturismo 
cada vez mais presentes

Alex Silva e Chicão, que 
defenderam São Paulo 
e Corinthians, estarão 
presentes no evento
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A rainha Elizabeth II 
decidiu cancelar a grande 
refeição que organiza tradi-
cionalmente antes do Natal 
com sua família em razão 
do aumento das infecções 
pela variante ômicron do 
coronavírus, informaram 
os jornais britânicos na 
quinta-feira (16).

A monarca, de 95 anos, 
cujas aparições públicas 
estão escassas desde sua 
breve hospitalização em 
outubro, havia planejado 
reunir cerca de 50 pessoas 
para almoçar na terça-feira 

no Castelo de Windsor, sua 
atual residência a cerca de 
40 km a oeste de Londres.

Depois, viajaria para 
Sandringham, no leste da 
Inglaterra, para passar o 
Natal com sua família mais 
próxima. Segundo uma fonte 
do Palácio de Buckingham 
citada pela imprensa britâ-
nica, a rainha decidiu can-
celar o evento como medida 
de precaução, em razão da 
situação de saúde, pois os 
casos de COVID-19 dispa-
raram a níveis recordes no 
Reino Unido.

O jornal “The Sun” 
afirmou na quarta-feira que 
Elizabeth II esperava poder 
manter esse encontro, que 
significa muito para ela e já 
foi cancelado no ano passado 
pela pandemia e seria o pri-
meiro desde a morte de seu 
marido Philip em abril.

Nos últimos dias, muitos 
britânicos decidiram cancelar 
jantares em restaurantes, es-
petáculos e festas de Natal no 
trabalho para evitar colocar 
seus familiares em perigo ou 
ter de cancelar seus planos 
de fim de ano.

Uma “armadilha”, em 
forma de pacote, criada pelo 
ex-engenheiro da Nasa Mark 
Rober, tem assustado os fa-
mosos “ladrões de pacotes 
de varandas”, que costumam 
aparecer nos Estados Unidos 
durante as festividades de fim 
de ano. Há quatro anos, após 
ter uma encomenda roubada, 
ele deixa uma bomba disfar-
çada de pacote, na casa dele e 
de amigos, que espalha glitter 
e borrifa um mau cheiro no 
ladrão. O homem ainda apro-
veita para gravar os flagras e 
publicar no canal dele do You-
Tube, além de encaminhar os 
vídeos para a polícia.  Entre 
os mais de 20 milhões de ins-
critos no canal, as bombas já 
são uma tradição. O público 

se diverte não só com a re-
ação dos ladrões ao serem 
pegos pela “pegadinha”, 
mas também espera ansioso 
por cada atualização da ar-
madilha – o ex-engenheiro 
sempre cria novas formas de 
envergonhar os assaltantes 
constantemente.

Há dois dias, ele publicou 
um vídeo em que apresenta a 
Bomba Glitter 4.0. Além das 
funcionalidades de espalhar 
glitter, emitir gritos e bor-
rifar mau cheiro, a “isca” de 
2021 também ecoa uma longa 
buzina na hora em que o pa-
cote é aberto. Um microfone 
para gravar as possíveis falas 
do ladrão também entrou no 
combo de novidades.

A mais nova atualização 

da armadilha, que já fez a 
alegria de mais de 13 milhões 
de pessoas que assistiram 
ao vídeo de lançamento, foi 
colocada em caixas de um 
aparelho da Apple chamado 
Homepod. Dentro delas, além 
da bomba, foram instaladas 
câmeras para observar a mo-
vimentação do ladrão até que 
elas sejam abertas.

“Desde que roubaram 
minha encomenda há quatro 
anos e a polícia não fez nada 
sobre eu disse ‘não!’. Eu vou 
fazer algo e vou continuar 
fazendo todo Natal. Além de 
dar uma lição nos ladrões, 
ainda me desafia a fazer algo 
ainda melhor”, afirma Rober 
no vídeo em que apresenta a 
nova bomba.

Dois trabalhadores mor-
reram e 20 foram resgatados 
durante uma operação que 
durou dois dias em uma mina 
ilegal de carvão no norte da 
China, uma atividade que tem 
grande demanda em razão do 
aumento do preço do combus-
tível fóssil.

As autoridades organi-
zaram uma grande operação 
de resgate após a inundação 
da mina na quarta-feira na 
cidade de Xiaoyi, na província 
de Shanxi, grande produtora 
de carvão. Centenas de funcio-
nários foram enviados ao local 
e três bombas foram usadas 
para drenar a água.

Nas primeiras horas após 
a tragédia, a imprensa estatal 
informou que 21 trabalha-
dores ficaram presos. Mas 
nessa sexta-feira à noite (hora 
local), o ministério de Gestão 
de Emergências informou em 
um comunicado que 20 traba-
lhadores foram resgatados e 
dois morreram na tragédia.

O canal estatal CCTV 
afirmou que a entrada estreita 
e escondida da mina ilegal, 
assim como a ausência de um 
mapa, dificultaram o resgate. 
Três altos funcionários do 
governo da cidade de Xiaoyi 
foram destituídos de seus 
cargos após o acidente, anun-
ciou a administração local.

Sete pessoas foram detidas 

pelo acidente e a polícia procura 
o proprietário da mina. A China 
gera 60% de sua energia com o 
carvão e aumentou nos últimos 
meses a extração para enfrentar 
a escassez de energia, que pro-
vocou apagões e fechamentos 
de fábricas. As autoridades 
afirmam que a alta demanda de 
carvão elevou os preços e esti-
mula a mineração ilegal.

Estados Unidos

Monarca de 95 anos 
planejava receber ao 
menos 50 pessoas no 
Castelo de Windsor

Três bombas 
foram usadas para 
drenar a água

Homem deixa os 
pacotes como 
uma isca para os 
assaltantes

Dois mortos e 20 trabalhadores 
resgatados em mina ilegal

Dez anos de Kim Jong-un: um arsenal 
nuclear para ganhar peso internacional

Educado na Suíça e fã de 
basquete, Kim Jong-un pa-
recia aberto às ideias estran-
geiras, mas, ao iniciar a se-
gunda década no poder na Co-
reia do Norte, está erguendo 
uma fortaleza cada vez mais 
fechada às influências ex-
ternas. Durante décadas, 
a Coreia do Norte tem sido 
um dos países mais isolados 
do mundo, com um regime 
que tenta manter o controle 
ferrenho da informação que 
entra e sai de suas fronteiras.

Estas restrições foram fle-
xibilizadas inicialmente com 
Kim Jong-un, que permitiu que 
os mercados desempenhassem 

um papel mais relevante na 
frágil economia norte-coreana 
e convidou artistas do estilo 
sul-coreano K-Pop a tocar em 
Pyongyang em 2018.

Mas a situação do país piora 
diante do bloqueio autoimposto 
pelo coronavírus, uma medida 
com consequências ainda mais 
amplas do que as sanções in-
ternacionais impostas por seu 
programa nuclear.

Regras rígidas foram res-
tabelecidas enquanto Kim 
tenta fortalecer a solidarie-
dade interna e garantir seu 
controle sobre a sociedade 
em tempos de adversidade, 
afirmam analistas.

“A crescente censura su-
gere que o regime está menos 
confiante”, opina o diretor 
do Korea Economic Institute, 
Troy Stangarone.

Kim, que passou grande 
parte da infância na Suíça, pa-
receu durante um tempo mais 
flexível a respeito da cultura 
estrangeira.

Em 2012, a televisão es-
tatal exibiu imagens do líder 
com os polegares para cima 
diante de um grupo feminino 
com minissaias que tocava a 
trilha sonora do filme ameri-
cano “Rocky”, em um palco 
decorado com personagens 
da Disney.

Elizabeth II cancela 
grande almoço de 
Natal pela variante 
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A rainha Elizabeth II 
decidiu cancelar a grande 
refeição que organiza tradi-
cionalmente antes do Natal 
com sua família em razão 
do aumento das infecções 
pela variante ômicron do 
coronavírus, informaram 
os jornais britânicos na 
quinta-feira (16).

A monarca, de 95 anos, 
cujas aparições públicas 
estão escassas desde sua 
breve hospitalização em 
outubro, havia planejado 
reunir cerca de 50 pessoas 
para almoçar na terça-feira 

no Castelo de Windsor, sua 
atual residência a cerca de 
40 km a oeste de Londres.

Depois, viajaria para 
Sandringham, no leste da 
Inglaterra, para passar o 
Natal com sua família mais 
próxima. Segundo uma fonte 
do Palácio de Buckingham 
citada pela imprensa britâ-
nica, a rainha decidiu can-
celar o evento como medida 
de precaução, em razão da 
situação de saúde, pois os 
casos de COVID-19 dispa-
raram a níveis recordes no 
Reino Unido.

O jornal “The Sun” 
afirmou na quarta-feira que 
Elizabeth II esperava poder 
manter esse encontro, que 
significa muito para ela e já 
foi cancelado no ano passado 
pela pandemia e seria o pri-
meiro desde a morte de seu 
marido Philip em abril.

Nos últimos dias, muitos 
britânicos decidiram cancelar 
jantares em restaurantes, es-
petáculos e festas de Natal no 
trabalho para evitar colocar 
seus familiares em perigo ou 
ter de cancelar seus planos 
de fim de ano.

Uma “armadilha”, em 
forma de pacote, criada pelo 
ex-engenheiro da Nasa Mark 
Rober, tem assustado os fa-
mosos “ladrões de pacotes 
de varandas”, que costumam 
aparecer nos Estados Unidos 
durante as festividades de fim 
de ano. Há quatro anos, após 
ter uma encomenda roubada, 
ele deixa uma bomba disfar-
çada de pacote, na casa dele e 
de amigos, que espalha glitter 
e borrifa um mau cheiro no 
ladrão. O homem ainda apro-
veita para gravar os flagras e 
publicar no canal dele do You-
Tube, além de encaminhar os 
vídeos para a polícia.  Entre 
os mais de 20 milhões de ins-
critos no canal, as bombas já 
são uma tradição. O público 

se diverte não só com a re-
ação dos ladrões ao serem 
pegos pela “pegadinha”, 
mas também espera ansioso 
por cada atualização da ar-
madilha – o ex-engenheiro 
sempre cria novas formas de 
envergonhar os assaltantes 
constantemente.

Há dois dias, ele publicou 
um vídeo em que apresenta a 
Bomba Glitter 4.0. Além das 
funcionalidades de espalhar 
glitter, emitir gritos e bor-
rifar mau cheiro, a “isca” de 
2021 também ecoa uma longa 
buzina na hora em que o pa-
cote é aberto. Um microfone 
para gravar as possíveis falas 
do ladrão também entrou no 
combo de novidades.

A mais nova atualização 

da armadilha, que já fez a 
alegria de mais de 13 milhões 
de pessoas que assistiram 
ao vídeo de lançamento, foi 
colocada em caixas de um 
aparelho da Apple chamado 
Homepod. Dentro delas, além 
da bomba, foram instaladas 
câmeras para observar a mo-
vimentação do ladrão até que 
elas sejam abertas.

“Desde que roubaram 
minha encomenda há quatro 
anos e a polícia não fez nada 
sobre eu disse ‘não!’. Eu vou 
fazer algo e vou continuar 
fazendo todo Natal. Além de 
dar uma lição nos ladrões, 
ainda me desafia a fazer algo 
ainda melhor”, afirma Rober 
no vídeo em que apresenta a 
nova bomba.

Dois trabalhadores mor-
reram e 20 foram resgatados 
durante uma operação que 
durou dois dias em uma mina 
ilegal de carvão no norte da 
China, uma atividade que tem 
grande demanda em razão do 
aumento do preço do combus-
tível fóssil.

As autoridades organi-
zaram uma grande operação 
de resgate após a inundação 
da mina na quarta-feira na 
cidade de Xiaoyi, na província 
de Shanxi, grande produtora 
de carvão. Centenas de funcio-
nários foram enviados ao local 
e três bombas foram usadas 
para drenar a água.

Nas primeiras horas após 
a tragédia, a imprensa estatal 
informou que 21 trabalha-
dores ficaram presos. Mas 
nessa sexta-feira à noite (hora 
local), o ministério de Gestão 
de Emergências informou em 
um comunicado que 20 traba-
lhadores foram resgatados e 
dois morreram na tragédia.

O canal estatal CCTV 
afirmou que a entrada estreita 
e escondida da mina ilegal, 
assim como a ausência de um 
mapa, dificultaram o resgate. 
Três altos funcionários do 
governo da cidade de Xiaoyi 
foram destituídos de seus 
cargos após o acidente, anun-
ciou a administração local.

Sete pessoas foram detidas 

pelo acidente e a polícia procura 
o proprietário da mina. A China 
gera 60% de sua energia com o 
carvão e aumentou nos últimos 
meses a extração para enfrentar 
a escassez de energia, que pro-
vocou apagões e fechamentos 
de fábricas. As autoridades 
afirmam que a alta demanda de 
carvão elevou os preços e esti-
mula a mineração ilegal.
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planejava receber ao 
menos 50 pessoas no 
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assaltantes

Dois mortos e 20 trabalhadores 
resgatados em mina ilegal

Dez anos de Kim Jong-un: um arsenal 
nuclear para ganhar peso internacional

Educado na Suíça e fã de 
basquete, Kim Jong-un pa-
recia aberto às ideias estran-
geiras, mas, ao iniciar a se-
gunda década no poder na Co-
reia do Norte, está erguendo 
uma fortaleza cada vez mais 
fechada às influências ex-
ternas. Durante décadas, 
a Coreia do Norte tem sido 
um dos países mais isolados 
do mundo, com um regime 
que tenta manter o controle 
ferrenho da informação que 
entra e sai de suas fronteiras.

Estas restrições foram fle-
xibilizadas inicialmente com 
Kim Jong-un, que permitiu que 
os mercados desempenhassem 

um papel mais relevante na 
frágil economia norte-coreana 
e convidou artistas do estilo 
sul-coreano K-Pop a tocar em 
Pyongyang em 2018.

Mas a situação do país piora 
diante do bloqueio autoimposto 
pelo coronavírus, uma medida 
com consequências ainda mais 
amplas do que as sanções in-
ternacionais impostas por seu 
programa nuclear.

Regras rígidas foram res-
tabelecidas enquanto Kim 
tenta fortalecer a solidarie-
dade interna e garantir seu 
controle sobre a sociedade 
em tempos de adversidade, 
afirmam analistas.

“A crescente censura su-
gere que o regime está menos 
confiante”, opina o diretor 
do Korea Economic Institute, 
Troy Stangarone.

Kim, que passou grande 
parte da infância na Suíça, pa-
receu durante um tempo mais 
flexível a respeito da cultura 
estrangeira.

Em 2012, a televisão es-
tatal exibiu imagens do líder 
com os polegares para cima 
diante de um grupo feminino 
com minissaias que tocava a 
trilha sonora do filme ameri-
cano “Rocky”, em um palco 
decorado com personagens 
da Disney.

Elizabeth II cancela 
grande almoço de 
Natal pela variante 
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Mais de 50 entidades e 
grupos atuantes nas áreas da 
psiquiatria, psicologia e direitos 
humanos publicaram ontem 
(17) nota de protesto contra 
consulta pública realizada pela 
Conitec/SUS (Comissão Na-
cional de Incorporação de Tec-
nologias no Sistema Único de 
Saúde) sobre o tratamento com 
eletrochoques em pacientes do 
espectro autista.

O órgão, vinculado ao Mi-
nistério da Saúde, abriu a son-
dagem neste mês e indicou 
sua recomendação favorável 
ao procedimento. Procurada 
pelo UOL, a pasta não havia 
se manifestado sobre a nota 
de protesto até a última atua-
lização desta reportagem

A Conitec, defende o uso de 
eletroconvulsoterapia (ETC) 
para tratar comportamentos 
agressivos de pacientes do es-
pectro autista (TEA) no Brasil. 
O método usa uma corrente 
elétrica a fim de produzir uma 
convulsão generalizada a fim 
de controlar o comportamento 
do paciente.

Mas, segundo as entidades 
signatárias da nota de repúdio, 
o método, além de arcaico, o 
uso desse tipo de procedimento 
viola a convenção dos direitos 
humanos e é considerado como 
tortura pela própria ONU (Or-
ganização das Nações Unidas).

“As referências bibliográficas 
apresentadas no protocolo do 
Ministério da Saúde apontam 
para as situações de catatonia 

(caso em que psiquiatria argu-
menta que há evidências cientí-
ficas para o seu uso) e estudos 
de valor científico precário. Das 
17 citações para fundamentar o 
procedimento, nenhuma delas 
se dirige à questão central do 
documento que é o comporta-
mento agressivo”, afirmam as 
entidades.

Embora apontada como re-
curso para tratamento de pa-

cientes com depressão grave, 
a eletroconvulsoterapia no pas-
sado foi associada a torturas em 
pacientes e abusos cometidos 
por profissionais de hospitais 
psiquiátricos.

Em 2013, um relatório da 
ONU apontou que o uso do 
tratamento com choque para 
controlar o comportamento de 
pacientes violava a convenção 
da ONU contra a tortura.

No ano passado, a FDA, 
órgão equivalente à Anvisa nos 
Estados Unidos, proibiu a prá-
tica em pessoas que possam 
ser agressivas ou que ofereçam 

perigo de se machucar. A FDA 
justificou que o método expõe 
os pacientes a “risco irracional e 
substancial de doença ou lesão”.

O que inspirou a consulta
Baseado num relatório in-

titulado “Protocolo clínico e 
diretrizes terapêuticas do com-
portamento agressivo no trans-
torno do espectro do autismo”, o 
relatório da Conitec, publicado 

em novembro, afirma que os re-
sultados do procedimento “têm 
sido promissores”.

Na avaliação da comissão, 
a avaliação é fruto de “cober-
tura midiática” e “indicação” 
inadequadas ocorridas ante-
riormente.

“O uso da ECT da psiquia-
tria e neurologia declinou de 
maneira significativa na década 
de 1970 e se deu por diversos 
motivos: o avanço das terapias 
farmacológicas, uma cobertura 
midiática inadequada durante a 
luta antimanicomial e relatos de 
pacientes que foram submetidos 

a essa técnica sem indicação 
adequada ou até de maneira 
punitiva, todos esses fatores 
estigmatizaram o uso da ECT”, 
diz o texto do órgão do governo.

De acordo com o texto, as 
técnicas atuais permitiriam 
que o método fosse aplicado 
de forma segura.

“Atualmente, a técnica 
empregada utiliza aparelhos 
mais modernos, permitindo 
uma regulação mais adequada 
da carga, a possibilidade de 
controlar o comprimento de 
onda utilizado e a frequência 
do disparo da corrente elé-
trica. Além disso, para con-
forto e segurança do paciente, 
são empregados anestésicos, 
bloqueadores musculares e 
fármacos que evitam os efeitos 
vagais do procedimento.”

Segundo as entidades con-
trárias, a versão do documento 
submetido à consulta pública faz 
uso de uma definição vaga e con-
testável do que são comporta-
mentos agressivos. “Há estreita 
relação desses comportamentos 
com o meio, com as barreiras e 
com a falta de acesso a apoio e 
a outros direitos fundamentais, 
o que é frequentemente igno-
rado”, dizem os signatários.

“Por essa razão, urge a ne-
cessidade de uma mudança de 
paradigma no que se refere ao 
acesso à saúde e à habilitação 
e à reabilitação: o capacitismo 
e a falta de acessibilidade não 
podem ser combatidos com 
intervenções médicas”, dizem 
as entidades contrárias à con-
sulta pública.
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fundamentar o procedimento, 
nenhuma delas se dirige 
à questão central do 
documento que é o 
comportamento agressivo
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Imunização Influenza

Entidades alegam que procedimento é classificado como tortura e violação de direitos pela ONU

Grupos repudiam proposta do Ministério da 
Saúde de tratar autistas com eletrochoque

Doria quer que SP abra negociação 
com a Pfizer para comprar doses

Gripe H3N2 
provocou cinco 
mortes no Estado 
do Rio neste ano, 
diz secretaria

Ao “Estadão”, o 
pediatra e neurologista 
infantil Clay Brites, do 
Instituto NeuroSaber, 
afirma que pessoas 
autistas precisam 
de atendimento de 
qualidade no sistema 
público e que a 
eletroconvulsoterapia é 
um “retrocesso”.

“Trata-se de uma 
política de saúde 
equivocada porque o 
autismo não pode ser 
encarado como um 
processo no qual essa 
terapia vai resolver 
todos os problemas. 
A liberação em 
centros específicos ou 
generalizados do SUS 
é temerária. Antes 
dessa preocupação, o 
SUS deveria buscar o 
atendimento correto, 
multidisciplinar, 
aplicado de maneira 
ampla, com as 
famílias, e melhorando 
o acesso aos pacientes 
que mais precisam”, 
diz Brites.

Para Rosana Onocko, 
da Abrasco (Associação 
Brasileira de Saúde 
Coletiva), o estímulo à 
compra desse tipo de 

aparelho preocupa não 
pela eficácia ou não em 
alguns casos, mas em 
razão do risco de uso 
sem controle.

“Uma vez que o SUS 
já dispõe disso [em 
alguns hospitais, mas 
sem financiamento 
federal], isso levanta 
a suspeita sobre a 
quem interessam essas 
compras”, afirmou 
Rosana à Folha.

Na avaliação do 
psiquiatra Leon 
Garcia, do Instituto de 
Psiquiatria do Hospital 
das Clínicas da USP, 
a medida deveria ser 
precedida de estudos.

“Com o histórico da 
eletroconvulsoterapia 
no Brasil, qualquer 
passo na direção do 
financiamento deveria 
ser precedido de forte 
regulação e estrutura 
de fiscalização, 
porque o histórico é 
muito negativo”, diz, 
relembrando os casos 
de mau uso desse tipo 
de terapia no passado. 
“Começar já com o 
financiamento de 
aparelhos me parece a 
pior maneira.”

O que dizem os especialistas 
sobre o assunto

Vacinação de crianças contra COVID começa o mais rápido possível, diz Doria

Vitor Abdala
Agência Brasil 

A influenza A (H3N2) pro-
vocou cinco mortes no Estado 
do Rio de Janeiro neste ano. 
Em 2020 foi apenas uma morte 
e, em 2019, duas. A informação 
foi divulgada pela Secretaria 
Estadual de Saúde do Rio, 
com base em informações da 
Subsecretaria de Vigilância 
e Atenção Primária à Saúde.

A capital fluminense tem 
vivido, nos últimos dias, uma 
epidemia de gripe, com mais 
de 20 mil casos deste sub-
tipo de influenza nas últimas  
semanas.

Por isso, a prefeitura in-
tensificou a campanha de 
vacinação no município e 
abriu centros de tratamento 
específicos para o tratamento  
da doença.

Mônica Bergamo
Folhapress

O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
determinou que a Secretaria 
da Saúde do estado comece 
as negociações com a Pfizer 
para adquirir o imunizante 
da farmacêutica para a vaci-
nação de crianças de 5 a 11 
anos de idade. A vacina para 
essa faixa etária é diferente 
da administrada a adoles-
centes e adultos.

A Secretaria da Saúde 
encaminhou um ofício à em-
presa na quinta (16) comuni-
cando o interesse do governo 
paulista na compra das va-
cinas, após a Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária) autorizar o uso do 
imunizante da Pfizer contra 

a COVID-19 para crianças a 
partir de 5 anos.

Até então, o modelo da 
fabricante tinha o uso per-
mitido no país apenas em 
pessoas com mais de 12 anos.

A resolução da Anvisa prevê 
que as crianças recebam duas 
doses de 10 microgramas num 
intervalo de 21 dias. 

Caberá ao Ministério da 
Saúde decidir quando iniciar 
essa vacinação, o que deve 
ocorrer após a pasta solicitar 
a compra de doses especí-
ficas para essa faixa etária, 
o que ainda não foi feito. A 
previsão é de imunizar 70 
milhões de crianças.

Em sua live semanal na 
quinta (16), o presidente Jair 
Bolsonaro (PL), que é contra 
vacinas, criticou a decisão 
da Anvisa e disse que vai di-

vulgar o nome dos técnicos da 
Anvisa que aprovaram o uso 
da vacina da Pfizer contra a 
COVID para crianças a partir 
de 5 anos.

“Eu pedi, extraoficialmente, 
o nome das pessoas que apro-
varam a vacina para crianças 
a partir de 5 anos, queremos 
divulgar o nome dessas pes-
soas para que todo mundo 
tome conhecimento quem são 
essas pessoas e obviamente 
forme seu juízo”, disse o presi-
dente na transmissão on-line.

Bolsonaro leu ainda alguns 
possíveis efeitos adversos da 
vacina, que constam na nota 
técnica da Anvisa, e disse que 
todos os pais deveriam lê-la. 
Ele disse que estudará o docu-
mento com a mulher, Michelle, 
para decidir se vacinará sua 
filha Laura, de 11 anos.

Fábio Pescarini
Folhapress

O governador de 
São Paulo, João Doria 
(PSDB), afirmou na 
manhã de ontem (17), 
que a vacinação de 
crianças com idades 
entre 5 e 11 anos 
começará no estado o 
mais rápido possível.

A declaração foi dada 
durante a inauguração 
da estação Vila Sônia 
da linha 4-amarela do 

Metrô.
Doria chegou a dizer 

que as doses começariam 
a ser aplicadas já na 
próxima semana, mas 
desistiu de prometer uma 
data ao ser questionado 
sobre o prazo de entrega 
do imunizante da Pfizer, 
único autorizado pela 
Anvisa para ser usado 
em crianças.

“Serão 8 milhões de 
crianças. Vamos começar 
a vacinar o mais rápido 
possível”, disse Doria.

A Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária) autorizou 
nessa quinta-feira (16) o 
uso da vacina da Pfizer 
para imunizar crianças 
a partir de 5 anos contra 
a COVID-19. Com isso, a 
bula do produto no Brasil 
passará a indicar essa 
nova faixa etária.

Até então, o modelo da 
fabricante tinha o uso 
permitido no país apenas 
em pessoas com mais de 
12 anos.

A decisão sobre o 
início da campanha 
nacional de vacinação 
para crianças cabe ao 
Ministério da Saúde. 
Isso não deve ocorrer 
imediatamente porque 
a pasta ainda não 
solicitou a compra de 
doses específicas para a 
faixa etária. A previsão 
é de imunizar 70 milhões 
de crianças. Gestores 
do ministério estimam 
que as doses comecem a 
chegar no próximo mês.

As vacinas da Pfizer 
aplicadas no grupo de 5 a 
11 anos e nos mais velhos 
têm o mesmo princípio 
ativo, mas há diferenças 
na composição. A dose 
destinada às crianças 
equivale a um terço 
daquela indicada ao 
grupo de 12 anos ou 
mais.

O frasco do 
imunizante dos mais 
jovens tem coloração 
laranja justamente para 
diferenciar o produto.

Governador já 
determinou que 
empresa seja procurada 
para negociação



Marcelo Rezende

Há 50 anos o Teatro Glauce Rocha é o palco de grandes 
apresentações culturais e artísticas no Estado de Mato 
Grosso do Sul. Na época, ainda como parte da Universi-
dade Estadual de Mato Grosso (UEMT), foi inaugurado 
em 1971 e nomeado a partir de uma homenagem póstuma 
à atriz campo-grandense Glauce Rocha, que faleceu no 
mesmo ano. O caderno Artes&Lazer conversou com duas 
importantes personagens dessa bela trajetória. A ex-ad-
ministradora do teatro Marineide Cervigne e a bailarina  
Neide Garrido, e o que não faltam são boas histórias.

A bailarina e fundadora da Escola de Dança Isadora 
Duncan, Neide Garrido, se apresenta no Teatro Glauce 
Rocha desde 1975 e o que não faltam são boas recordações e 
também histórias engraçadas. Ela relata como sua trajetória 
artística anda lado a lado com a existência do teatro. “A 
minha trajetória na dança em Campo Grande, Mato Grosso 
do Sul, se mistura com a existência do teatro Glauce Rocha. 
Cheguei à Capital em 1975, e a partir de 1977, os espetáculos 
da Escola de Dança Isadora Duncan começaram a acontecer 
no teatro. Todos os momentos vividos e encenados lá foram 
inéditos, inusitados e espetaculares. Naquela época, dançar 
no Glauce Rocha tornou-se o sonho dos estudantes de dança 
campo-grandenses”, relata Neide.

Quem também é parte dessa bela história é Marineide 
Cervigne, que administrou o  Glauce Rocha por 24 anos. Ela 
relembra tantos momentos que poderiam render um filme. 
Ela não deixa de exaltar a qualidade técnica do teatro. “Nós 
recebíamos todos os espetáculos que saiam para percorrer 
o Brasil e eles passavam por Campo Grande  e se apresen-
tavam no Teatro Glauce Rocha, e o que eu achava muito 
legal é que o Palácio Popular foi inaugurado quase junto, 
nós reabrimos o teatro, creio que foi em abril de 1993, e o 
Palácio, se não me engano, foi em outubro. Porém quando 
entrava no quesito peças teatrais ninguém queria ir para o 
Palácio, apesar de lá ter 1.049 cadeiras e nós tínhamos 776 
cadeiras”, explica Marineide.

“O Palácio não era um teatro, lá era uma casa de con-
venções, uma caixa cênica como a do Teatro Glauce Rocha 
é rara no interior do Brasil, pelo menos era o que os ilu-
minadores, os cenógrafos, os próprios artistas globais que 
passavam por aqui se encantavam com o nosso teatro, os 
camarins, a caixa cênica maravilhosa, então receber esse 
elogio nesses 24 anos foi uma satisfação”, salienta Cervigne.

Acervo de encher os olhos
O que chama muito a atenção é o acervo de pôsteres dos 

mais variados espetáculos que decoram o interior do teatro. 
Marineide contou como foi organizado esse acervo. “Quando 
o Teatro Glauce Rocha fechou, tudo que tinha dentro do te-
atro, nossos arquivos, do Projeto Pixinguinha, foi tudo parar 
dentro do Morenão, lá não tinha janela, entrava vento por 
cima, eu entrei lá com o senhor Vicente, meu funcionário  
que hoje é falecido. Recolhemos os cartazes e resgatamos 
alguns pôsteres da Glauce Rocha. Sabe um tesouro. Foi  
uma aventura impressionante, nós nunca mais paramos de 
organizar o acervo e fizemos isso durante 24 anos.” 

Histórias excêntricas
O que não faltam são histórias inusitadas ao longo de meio 

século de existência. Marineide recorda a noite em que os 
morcegos apavoraram criancinhas. “Os morcegos entravam 
por uma frestinha e ficavam quietinhos, bonitinhos lá em cima 
penduradinhos, como se o teatro fosse a caverna deles, porém 
aconteciam demais no fim do ano os espetáculos de dança, e 
quando eles começavam a tocar a música à noite, os morcegos 
ficavam apavorados com aquela música muito alta e come-
çavam a voar, aí o que acontecia, espantavam criancinhas, teve 
criança de 3, 4, 5 anos que saía correndo e vinha parar aqui no 
saguão do teatro, mas infelizmente é o que a gente tinha lá.” 

Neide Garrido também relatou um pitoresco episódio com os 
quirópteros. “Nos anos 90, a bailarina Ana Botafogo entrou vir-
tuosa em cena, no palco do Teatro Glauce Rocha. A plateia veio 
ao delírio. Morcegos começaram a entrar em cena, dançando 
com Ana Botafogo. Foi assustador e impactante. O público, ao 
mesmo tempo em que vibrava, se apavorava e batia palmas. 
Mais tarde , ela comentou comigo: Nossa! Foi emocionante! Fico 
feliz de ter agradado tanto. Ela não havia dado conta de que 
tinha uma nuvem de morcegos voando sobre ela. Defendendo 

aqui nosso teatro, tudo foi resolvido depois, numa vultosa 
reforma, levou um tempo claro, mas os morcegos sumiram.”

Grandes nomes da arte
A ex-administradora do teatro também lembra das in-

terações com artistas e cita uma lista incrível de grandes 
nomes da dramaturgia e da música brasileira. “Nossa tinha 
o Marco Nanini e Ney Latorraca com ‘Irma Vap’; foi a única 
peça que ficou duas semanas em cartaz lá no Glauce, e na 
época que era de quinta a domingo, tivemos oito sessões. 
Vera Fischer veio, Antônio Fagundes, a Nicette Bruno com 
as filhas, a Ingrid Guimarães com a Heloísa Périssée com 
‘Cocégas’, e também antes do ‘Cocegas’, tinha ‘Confissões 
de Adolescente’, era um sucesso de bilheteria.”

Homenagens
De acordo com Marineide, o reconhecimento pelos anos de 

serviços prestados ao teatro se deve não só a ela, mas à equipe 
que coordenou. Ela também não deixa de celebrar os 50 anos 
do teatro: “Ao longo de 24 anos, recebi inúmeros elogios e todo 
mundo que passava por lá dizia que eu era dona do Glauce 
Rocha. Tudo que aconteceu no teatro não se deve só a mim. 
Eu tinha uma equipe fantástica, maravilhosa, que vestia a 
camisa, ali não tinha tempo quente, não. Se precisava, a gente 
limpava banheiro, se a faxineira faltava, por algum motivo, a 
gente ia limpar banheiro. É, isso tudo eu devo a essa equipe 
da qual eu morro de saudades. O Teatro Glauce Rocha é vida 
que pulsa, floresce e faz florescer”.

Neide enaltece o teatro que foi palco de tantas emoções 
e reverencia o espaço que considera sagrado. “O Teatro 
Glauce Rocha tem uma relevância cultural indiscutível. Ele 
acolhe eventos culturais de todas as vertentes e origens, 
evidenciando méritos, singeleza e magnitude. Diga-se aqui, 
de passagem, que o Teatro Glauce Rocha até hoje é refe-
rência de um dos melhores teatros no Brasil, nas condições 
de estrutura técnica para espetáculos de artes cênicas e 
música. Penso em dançar, em interpretar e informar, e se 
penso em me emocionar e emocionar, eu penso no Teatro 
Glauce Rocha. Minhas reverências ao Teatro Glauce Rocha, 
50 anos de glória”, finaliza a bailarina Neide Garrido.

Teatro
Glauce Rocha
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Profissionais da arte reverenciam palco de cenas épicas e relatam histórias 
vivenciadas ao longo de cinco décadas no espaço que encantou gerações

A trajetória da bailarina Neide 
Garrido anda lado a lado com a 
história do Teatro Glauce Rocha

Marineide Cervigne administrou 
o espaço ao longo de 24 anos 
com muito amor e dedicação

Acervo
Cartazes de espetáculos 

realizados no teatro são um show à 
parte para quem visita o espaço
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O escritor e artista plás-
tico Humberto Espíndola foi 
empossado pela ASL (Aca-
demia Sul-Mato-Grossense de 
Letras) como novo integrante 
entre os imortalizados pela 
literatura. Sua diplomação foi 
em sessão solene realizada 
na noite de quarta-feira (15) 
na sede da ASL, considerada 
a mais alta e representativa 
entidade literária e cultural do 
Estado. Humberto Espíndola 
passa a ocupar a Cadeira nº 
38, em sucessão ao acadê-
mico, escritor e ex-governador 
Wilson Barbosa Martins, fale-
cido em fevereiro de 2016. 

Para o acadêmico empos-
sado, a consciência da impor-
tância da arte em sua vida 
se deu “quando fui morar em 
Curitiba para cursar Jorna-
lismo na Universidade Cató-
lica do Paraná. Já formado, 
retornei a Campo Grande em 
1965, trazendo na bagagem 
vivências com poesia, teatro e 
pintura”. Segundo Espíndola, 
seus irmãos “fortaleceram 
meus laços genéticos com a 
arte, desafiando-me a compor, 
a cantar e a enfrentar o palco. 
Hoje estão aqui, comparti-
lhando comigo esse momento 
especial, cada um com suas 
histórias, sua fantástica pro-
dução artística. Esse título de 
‘imortal’ que recebo da Aca-
demia Sul-Mato-Grossense 
de Letras simbolicamente 
pertence a todos os meus 
irmãos: Valquíria, Sérgio, 
Geraldo, Tetê, Celito, Alzira, 
Jerry, Tania e Franklin”. 

Humberto Espíndola foi 
saudado pela acadêmica Ra-
quel Naveira; em seu pro-
nunciamento, ela destacou o 
lado poeta de Humberto, que 
“despontou no livro ‘Pintura 
e Verso’”. Segundo Raquel, 
“quando jovem, Humberto já 
havia publicado poemas em 

O Rock in Rio acaba 
de anunciar o último hea-
dliner do Palco Mundo para 
a edição de 2022 e mais 
uma atração principal do 
Palco Sunset. Os membros 
do Rock and Roll Hall of 
Fame, Green Day, serão os 
responsáveis por fechar a 
noite do dia 9 de setembro, 
que também contará com 
a banda de rock renome 
global Fall Out Boy, o icônico 
Billy Idol e os brasileiros do 
Capital Inicial no line-up 
do espaço. No mesmo dia, 
no Palco Sunset, a cantora 
canadense Avril Lavigne vai 
agitar o público com os seus 
clássicos hits que marcaram 
toda uma geração. Agen-
dado para os dias 2, 3, 4, 8, 
9, 10 e 11 de setembro de 
2022, o festival acontece no 
Parque Olímpico, no Rio de 
Janeiro.

Pisando pela primeira vez 
no palco do maior festival de 
música e entretenimento do 
mundo, o Green Day vai en-
tregar um show recheado de 

hits multiplatina como “Ame-
rican Idiot”, “Boulevard Of 
Broken Dreams”, “Wake Me 
Up When September Ends” e 
“21 Guns”, além de músicas 
inéditas. O trio formado por 
Billie Joe Armstrong (guitar-
rista e vocalista), Mike Dirnt 
(baixista e vocalista) e Tré 
Cool (baterista) é conhecido 
por embalar a plateia em 
seus shows e acabaram de 
concluir a turnê Hella Mega 
Tour, que percorreu 20 está-
dios na América do Norte.

Após um show memo-
rável em 2017, o Fall Out Boy 
retorna ao Rock in Rio na 
edição de 2022. A banda de 
pop punk formada por Patrick 
Stump (vocal e guitarra), Pete 
Wentz (baixo), Andy Hurley 
(bateria) e Joe Trohman (gui-
tarra) subirá ao Palco Mundo 
onde cantará seus sucessos. 
Billy Idol volta ao Brasil após 
31 anos de sua primeira e 
única passagem no país para 
uma performance inesque-
cível e repleta de sucessos  na 
Cidade do Rock.

Em sessão solene na sede da ASL, Espíndola assumiu a Cadeira nº 38 em noite marcada por emoção

Humberto Espíndola é empossado 
como imortal da Academia de Letras

Imortal

Fim de anoRock in Rio

Vilarejo-Luz
Espetáculo é idealizado 
pela companhia de teatro, 
dança e música Cia. Sopro
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Sessão solene
Acadêmicos reunidos na posse 

de Humberto Espíndola na 
Academia Sul-Mato-Grossense 

de Letras

periódicos de Curitiba, par-
ticipado no Teatro Guaíra da 
Noite da Poesia Paranaense e 
agora, na outra ponta da vida, 
o poeta aflorou com a força 
da memória, da inventividade 
madura, do balanço de uma 
arte depurada por décadas”. 

O presidente da Academia 
Sul-Mato-Grossense de Le-
tras, o escritor e publicitário 
Henrique Alberto de Medeiros 
Filho, ressaltou a relevância 
do novo acadêmico no que 
diz respeito à cultura de Mato 
Grosso do Sul e mesmo do país, 
e destacou que a posse na Aca-
demia Sul-Mato-Grossense de 
Letras é um reconhecimento 
à sua obra de vida e literária. 
A solenidade de posse foi con-

duzida pelo secretário-geral 
da ASL, Valmir Batista Corrêa, 
e pelo presidente Henrique 
de Medeiros – que comentou 
sobre a escolha do nome de 
Humberto para a vaga na ASL, 
cuja escolha representou a 
maioria dos votos entre os 
acadêmicos que compõem a 
entidade, que conta com 40 
cadeiras vitalícias, aos moldes 
da ABL (Academia Brasileira 
de Letras). 

Foi encaminhada e lida pelo 
cerimonial da academia uma 
mensagem da classe artística, 
feita pelo cantor, compositor e 
artista Paulo Simões em nome 
da categoria, e cuja nota, entre 
outras citações, eleva a atitude 
de Humberto Espíndola “como 

artista, desafiando a mentali-
dade bastante retrógrada da 
sociedade, no que diz res-
peito a comportamentos. Por 
isso, compartilho com a classe 
artística a honra de contar 
com Humberto Espíndola na 
Academia Sul-Mato-Grossense 
de Letras, desejando a ele 
uma exitosa imortalidade ar-
tística”. 

O novo imortal
Residente em Campo 

Grande, onde nasceu em 1943, 
Humberto Augusto Miranda 
Espíndola é escritor e artista 
plástico, primeiro secretário 
estadual de Cultura de MS 
(1987/90), detentor de rele-
vantes prêmios culturais e 

artísticos. Autor do livro “Pin-
tura e Verso” (Ed. Entrelinhas) 
e organizou o livro “MACP 
– Animação cultural e inven-
tário do acervo do MACP da 
UFMT (Universidade Federal 
de Mato Grosso)”, com Aline 
Figueiredo (Ed. Entrelinhas). 
Em 2019 foi agraciado pela 
UCDB (Universidade Cató-
lica Dom Bosco) e pela UFMS 
(Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul) com o título de 
Doutor Honoris Causa, pelos 
relevantes serviços prestados 
à arte e à cultura. 

É formado em Jornalismo 
pela Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Univer-
sidade Católica do Paraná. 
Também crítico de arte, é 

membro da Associação Bra-
sileira de Críticos de Arte. 
Representou o Brasil na 10ª 
e 11ª Bienais Internacionais 
de SP (1969-1971), 2ª Bienal 
de Medellín (Colômbia, 1972), 
36ª Bienal de Veneza (Itália, 
1972), 1ª Bienal Ibero-Ameri-
cana (México, 1978), 1ª Bienal 
de Havana (Cuba, 1984) e 2ª 
Bienal de Cuenca (Equador, 
1989). 

Suas obras integram 
acervos de museus e coleções 
no Brasil e no exterior. 

Foi gestor artístico do 
Museu de Arte Contempo-
rânea de MS, 2002/2005; coor-
denador de Artes Plásticas do 
1º, 2º e 3º Festivais América do 
Sul, Corumbá-MS.

“O musical é muito emo-
cionante e é para todas as 
idades, eu trouxe referências 
de grandes espetáculos que 
já assisti fora do Estado e 
também no no Teatro Solís, 
no Uruguai. Eu posso ga-
rantir que a excelência e o 
carinho que preparamos esse 
musical não perde em nada 
para grandes espetáculos que 
são famosos pelo Brasil, pois 

todos os artistas envolvidos 
deram tudo de si, bailarinos, 
atores, cantores, cenografia, 
está tudo impecável. É, sem 
dúvidas, uma experiência 
única para Campo Grande”, 
reforça Diego.

SERVIÇO: O espetáculo “Betel – o 
Musical” acontece  na quinta-feira 
(23) com duas sessões: às 19h 
e às 21h no Teatro Dom Bosco, 

situado na Av Mato Grosso, 225 
– Centro. A classificação é livre. 
Mais informações pelo telefone: 
(67) 99900-2540. Os ingressos 
estão à venda on-line por meio 
dos links: primeira sessão –
https://www.eventbrite.com.
br/e/206853021957/; segunda 
sessão – https://www.eventbrite.
com.br/e/227475343877/. Mais 
informações pelo telefone: (67) 
99900-2540.

‘Betel – o Musical’ promete encantar 
campo-grandenses com música e teatro
Marcelo Rezende

“Betel – o Musical” traz a 
história do Vilarejo-Luz, um 
lugar pequeno e modesto, 
mas de gente com histó-
rias grandes e admiráveis. 
Cada morador é chamado 
por aquilo que tem de mais 
valioso dentro de si e car-
rega consigo uma brilhante 
luz que nunca se apaga, 
até que um visitante desco-
nhecido chega ao vilarejo. 
Inicialmente, tudo parece 
normal, mas as luzes, que 
nunca deveriam se apagar, 
param de brilhar. 

O espetáculo é idealizado 
pela companhia de teatro, 
dança e música Cia. Sopro. 
O diretor Diego Nunes conta 
que a ideia da história que 
hoje leva o nome de Betel 
existe há alguns anos, mas 
foi só no dia 1º de agosto 
deste ano, durante uma men-
sagem do pr. Henrique Maia, 
da Edenis Church, que ela 
“renasceu” de uma forma 
diferente: “Naquele culto 
minha mente mais uma vez 
começou a ter várias ideias 
e o roteiro teve uma trans-
formação, e é justamente 
sobre isso que fala a história 
do musical ‘Betel’: transfor-
mação, coisas podem acon-
tecer em qualquer situação, 
existe algo novo por vir”.

Dia 9 de setembro terá 
Green Day no Palco Mundo
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Agenda

Literatura

“O Diário do Caio Henrique” será 
lançado na Biblioteca Isaias Paim hoje
Obra relata 
a história de 
vida do autor 
marcada por 
lutas e vitórias

Sertanejo vai cantar 
seus sucessos para 
os fãs no Morenão 
em fevereiro de 
2022
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Marcelo Rezende

Caio Henrique Romero é um 
jovem com muita consciência 
do seu papel na sociedade. 
Portador de paralisia cerebral, 
ele vai lançar um livro sobre 
sua história de vida hoje, às 
19 horas, na Biblioteca Pública 
Estadual Dr. Isaias Paim, uni-
dade da Fundação de Cultura 
de Mato Grosso do Sul.

“O Diário do Caio Henrique” 
traz conteúdos relacionados à 
história de vida do autor, cres-
cimento pessoal e profissional, 
dificuldades enfrentadas para 
alcançar seus objetivos e as 
vitórias alcançadas, tudo 
ilustrado com fotos. Aborda 
também temas relacionados 
à determinação, persistência, 
força de vontade, acessibi-
lidade, resiliência e muitos 

Campo Grande recebe um 
dos maiores e mais impor-
tantes festivais de música 
do mundo na atualidade. O 
“Buteco”, criado pelo cantor 
Gusttavo Lima, teve suas 
primeiras edições realizadas 
em 2018 e já passou por de-
zenas de cidades brasileiras. 
O show que acontece em fe-
vereiro traz a festa faz a ale-
gria dos sertanejos campo-
-grandenses, no Estádio Mo-
renão. Os ingressos já estão 
à venda e podem ser adqui-
ridos pelo site baladapp.com.
br, em qualquer uma das 
unidades da Barbearia A 
Banca ou no Gugu Lanches 
da Avenida  Afonso Pena, 
1.465. No caso de lounges e 
suítes, as vendas são feitas 
exclusivamente pelo What-
sApp (67) 98197-2700. 

City Tour no Reviva Natal
A partir de amanhã (19), 

o City Tour estará à dis-
posição da população no 
centro da cidade, especifica-
mente ao lado da Praça Ary 
Coelho, na Rua 14 de Julho 
esquina com a Rua 15 de No-
vembro, em dois horários, às 
18 horas e às 20 horas. Para 
passear no ônibus turístico 
basta chegar com certa an-
tecedência no ponto de em-
barque. O passeio é total-
mente gratuito. O City Tour 
é uma realização da Prefei-
tura Municipal de Campo 
Grande, por meio da Sectur 
(Secretaria de Cultura e Tu-
rismo) e do FAC (Fundo de 
Apoio à Comunidade).

A Marvel tem um respeito 
e carinho enorme por seus 
personagens, talvez esse seja 
seu diferencial frente a con-
corrência. No mundo volátil 
em que vivemos os filmes 
sofrem com os reboots ano 
após ano, e cansam o público. 
Ou vamos ao cinema tão de-
sanimados de ver nosso herói 
favorito sendo maltratado por 
um roteiro ruim e executivos 
desmantelando uma boa his-

tória em prol de bilheteria, o 
simbionte que o diga. 

Anos depois da venda dos 
direitos da Marvel para Sony 
surge um acordo inesperado 
trazendo as velhas histórias 
com muito carinho e ajudando 
a contar essa nova fase que 
a Marvel está entrando. Nos 
primeiros minutos de filme 
são claras as homenagens 
aos personagens que neste 
filme soam como titãs de 

uma guerra muito antiga, 
cujas histórias se tornaram 
lendas e seus feitos tão gran-
diosos que estão em cada 
parte dessa sociedade, en-
tranhados nos que restaram 
para contar sua história. Olhe 
em volta e perceba a presença 
mesmo que discreta de Tony 
Stark e do grandioso Capitão 
América, estes heróis ainda 
estão aí em pequenos deta-
lhes, gestos e piadas.

Filipe Gonçalves

 Não é ‘hype’, é legado

Caio Henrique é formado 
em Marketing Digital e 
cursa pós-graduação na 
mesma área de atuação

Daniel  Reino

outros assuntos, com frases 
de sua autoria.

“Meu livro é um desabafo 
onde eu conto minha história 
de vida desde o nascimento 
até a atuação profissional, 
para que possamos ter uma 
sociedade mais libertadora, 

igualitária e inclusiva. A partir 
do momento em que você tem 
a aceitação completa da si-
tuação, fica mais fácil você 
lidar com a vida. Minha mãe, 
quando ela estava chorando 
pelos ‘nãos’ recebidos, ela en-
controu uma escola que disse: 

‘A gente aceita o seu filho aqui; 
o que a gente não souber ele 
vai nos ensinar’. Aí eu tive 
a oportunidade de estudar e 
aprender muitas coisas.”

A mãe do Caio, Márcia 
Romero, explica que ele tra-
balha no livro há três anos, e 

Muito se especulou sobre 
a presença de Andrew Gar-
field e Tobey Maguire neste 
terceiro filme do Homem-
-Aranha na Marvel. E sim, 
estão no filme, a maneira 
como Chris McKenna e Erik 
Sommers escolheram inserir 
esses personagens é magis-
tral. Além do arco do Tom 
Holland acontecendo em pri-
meiro plano, tem pequenos 
fragmentos de seus filmes 
solos executados pela Sony 
anteriormente, em mais ten-
tativas de emplacar o herói 
da vizinhança. A união não 
é por acaso, marca de vez 

o amadurecimento de Peter 
por aqueles que se colocam 
como seus irmãos mais ve-
lhos. Tobey como um irmão 
mais sereno e que entende a 
dureza da vida e que agora 
busca redenção. Andrew que 
ainda tem muita vivacidade 
em sua personalidade é visi-
velmente quem está mais à 
vontade em voltar a seu Es-
petacular Homem-Aranha.

Muitos comentários virão 
sobre o enorme Fan-ser-
vice que este terceiro filme 
propõe, e que em partes é 
bem verdade, às vezes é ní-
tido que algumas piadas têm 

segundos de silêncio como 
quem espera as risadas ar-
tificiais de uma claque. O 
encontro com os vilões de ou-
trora arremetem a memórias 
nostálgicas e esse é o ponto 
desse filme, repare que toda 
a problemática se resolveria 
facilmente pelo Doutor Es-
tranho e que a “cura” para 
os vilões é bastante simples e 
conveniente. Mas é claro que 
esse filme é uma experiência 
inesquecível, não deixe de ir 
ao cinema e assistir em áudio 
original e não saia da sessão 
correndo pois ele tem duas 
cenas pós crédito.

Alerta de Spoiller
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Vendas para 
‘Buteco do 
Gusttavo Lima’ 
e ‘3º Big Field 
Rock Show’ no 
fim de semana 

3º Big Field Rock Show
Hoje, no bar Trem Mineiro, 

rola o 3º Big Field Rock Show. 
O evento conta com 3 bandas 
e começa às 19h30. No reper-
tório, clássicos dos anos 90 e 
anos 2000. Robson Araújo faz 
um som acústico de abertura, 
em seguida apresenta-se a 
banda Corticore com o me-
lhor do CPM 22, Raimundos 
Tijuana, entre outros. Na 
sequência a Mindfuck toca 
clássicos do grunge (anos 90), 
como Nirvana, Alice in Chains, 
Silverchair, Audioslave. En-
cerra a festa Lutano, com toda 
a energia das suas músicas 
autorais e alguns covers de 
O Rappa e Rage Against The 
Machine. O ingresso custa R$ 
10. O bar Trem Mineiro fica 
na Rua Heitor Laburu, 341, 
Jardim Itatiaia

Shopping Bosque dos Ipês
No Bosque dos Ipês hoje, 

das 14 às 19h, tem Xadrez 
Capivara na praça de alimen-
tação. Instrutores estarão a 
postos para ajudar quem es-
tiver interessado em jogar 
ou aprender a jogar xadrez. 
Outra atração do shopping é 
o Bosque Food Sertanejo com 
diversos food trucks e lojistas 
de alimentação do shopping, 
que se reunirão no estaciona-
mento do Bosque, além das 
apresentações de Sertanejo 
67 e Marinho e Rafael, sempre 

a partir das 17h. Também 
rola o Encontro Interclube de 
Relíquias , durante o Bosque 
Food Sertanejo no estaciona-
mento, Entrada C. As visitas 
ao Papai-Noel continuam 
na praça central do shop-
ping, de segunda a domingo, 
das 14h às 21h. O Shop-
ping Bosque dos Ipês fica 
na Avenida Cônsul Assaf 
Trad, 4.796 – Parque dos 
Novos Estados.

Shopping Norte Sul Plaza
O “Bom Velhinho” está es-

perando você para tirar fotos 
desse encontro encantador. 
O horário de atendimento 
do Papai-Noel no Norte Sul 
Plaza, de segunda a sábado, 
é das 13h às 21h e aos do-
mingos das 13h às 20h. O 
Shopping Norte Sul Plaza fica 
na Av. Pres. Ernesto Geisel, 
2300 – Jardim Jockey Club.

Shopping Campo Grande
No Shopping Campo 

Grande tem Papai-Noel e de-
coração natalina. Hoje ele es-
tará atendendo a criançada 
das 14h às 22h e amanhã 
das 14h às 20h. O Shopping 
Campo Grande está loca-
lizado na Avenida Afonso 
Pena, 4.909 – Santa Fé. 

Se você tem dicas para 
nossa agenda cultural, pode 
enviar e-mail para artee-
lazer@oestadoms.com.br.

está muito feliz agora com o 
lançamento. “O Caio sempre 
foi muito ativo, sempre quis 
fazer a diferença. Ele preci-
sava conquistar o seu espaço 
igual às outras pessoas. Ele 
me surpreende todos os dias, 
acorda bem-humorado, sorri-
dente, com força para viver. 
Ele é feliz da forma dele. E 
eu sempre quis mostrar meu 
filho, fazer com que ele par-
ticipasse da sociedade. Onde 
não cabia o Caio, não me 
cabia também.”

Inclusão social
A subsecretária de Políticas 

Públicas para Pessoas com 
Deficiência, Telma Nantes de 
Matos, disse que a cultura é 
um excelente caminho para a 
inclusão social. “Temos de va-
lorizar as pessoas que chegam 
à sociedade por meio da cul-
tura. Segundo dados de 2010 
do IBE, 23,9% da população 
possui alguma deficiência. 
Essas pessoas estão cada 
vez mais indo para o mundo 
do trabalho, da cultura, do 
turismo, da sociedade. Preci-
samos dar visibilidade para 
estas ações.”

Caio Henrique é formado 
em Marketing Digital e atual-

mente está cursando uma pós-
-graduação na mesma área. 
Ele deixa uma mensagem e 
um convite para todos pres-
tigiarem o lançamento do 
seu livro: “Há quatro anos eu 
venho mostrando meu rosto 
para a sociedade no YouTube 
[Diário do Caio Henrique], le-
vando autoestima, esperança 
e minha história e caminhada 
como ser humano para que 
possam servir de incentivo 
para a sociedade, seja para 
pessoas com deficiência ou 
não. Eu sempre digo: ‘Corra 
atrás do seu sonho, lute pelos 
seus objetivos e vá adiante. 
Se você olhar para todos os 
obstáculos, não vai alcançar 
o objetivo final. Você tem de 
usar o obstáculo como degrau 
que vai te levar a um obje-
tivo maior. Pensando e agindo 
assim, você consegue alcançar 
grandes coisas’”.

SERVIÇO: O lançamento do livro 
“O Diário do Caio Henrique” 
será realizado hoje, às 19h, na 
Biblioteca Pública Estadual Dr. 
Isaias Paim, que fica no Memorial 
da Cultura e da Cidadania. Avenida 
Fernando Corrêa da Costa, 559, 
Centro. Mais informações pelo 
telefone: (67) 3316-9177.
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Fotos: Divulgação

O Sudoku é um tipo de 
desafio lógico com origem
europeia e aprimorado pelos 
EUA e pelo Japão. As regras 
são simples: o jogador deve 
preencher o quadrado maior, 
que está dividido em nove 
grids, com nove lacunas cada 
um, de forma que todos os 
espaços em branco contenham 
números de 1 a 9. Os 
algarismo não podem se 
repetir na mesma coluna, 
linha ou grid.

CruzadasSudoku

Resultado da edição de 17/12

PassatempoPassatempo

 Peixes
de 20/2 a 20/3

 Aquário
de 21/1 a 19/2

 Capricórnio
de 22/12 a 20/1

 Sagitário
de 22/11 a 21/12

 Escorpião
de 23/10 a 21/11

 Libra
de 23/9 a 22/10  

 Virgem
de 23/8 a 22/9

 Leão
de 22/7 a 22/8

 Câncer
de 21/6 a 21/7

 Gêmeos
de 21/5 a 20/6

 Touro
de 21/4 a 20/5

 Áries
de 21/3 a 20/4

 Touro

 Áries

 Gêmeos

 Câncer

 Leão

 Virgem

 Libra

 Escorpião

 Sagitário

 Aquário

 Capricórnio

 Peixes

Horóscopo

Os astros recomendam muita cautela hoje para 
não cair nas armadilhas de gente fofoqueira e 
mentirosa, portanto, meça as palavras e evite 
comentar seus planos ou problemas com os 
outros, pois alguém pode espalhar o que não deve 
por aí. No trabalho, seja discreta para não revelar 
nenhuma informação indevida.

A Lua na Casa 2 reforça a sua preocupação em ganhar 
dinheiro e garantir mais segurança para você e sua 
família. Você vai se dedicar ao trabalho de olho nas 
oportunidades de aumentar seus ganhos, mas também 
é interessante controlar os gastos na ponta do lápis para 
não esquecer de nada. E a Lua e Netuno em quadratura 
alertam para não tentar socorrer amigos com grana.

Você pode enfrentar algum conflito entre os seus 
interesses pessoais e profissionais. É provável que precise 
abrir mão de um passeio ou capricho seu para atender 
a um compromisso de trabalho ou para concluir uma 
tarefa que não pode ficar para depois. Netuno na Casa 
10 alerta que pode sonhar alto demais e se decepcionar, 
por isso, procure ser mais realista.

O cansaço da semana pode pesar e trazer algum 
desânimo neste sábado, mas vença a preguiça e encare 
as tarefas de uma vez. Quem estuda pode ter certa 
dificuldade para memorizar as coisas hoje e terá que se 
sacrificar um pouco mais para aprender. Força na peruca, 
bebê! Respeite o desejo de se isolar e procure fazer seu 
trabalho num canto mais tranquilo.

A Lua incentivará você a fazer parcerias e trabalhar em 
equipe para alcançar seus objetivos. Você terá ideias 
muito criativas e inovadoras para agilizar as tarefas e 
obter melhores resultados no emprego. No fim da manhã, 
é possível que se desentenda ou se aborreça com 
colegas ou amigos. Tente não levar pelo lado pessoal e 
não fique remoendo o que passou.

Você está ambiciosa e fará tudo que puder para 
se destacar no emprego, principalmente se 
estiver interessada em um novo cargo ou em uma 
oportunidade de promoção. Agora, é bom ficar esperta, 
pois a concorrência não vai dar moleza e você pode 
enfrentar rivalidades até com quem nem imagina. Mas 
não se aborreça por isso! 

A Lua indica um bom dia para viajar ou fazer passeios 
diferentes. Se você não pode sair da cidade, experimente 
ao menos ir a lugares que você ainda não conhece, 
como um espaço recém-inaugurado, uma exposição 
cultural — o importante é respirar novos ares. Para 
quem vai trabalhar, o final da manhã pode trazer alguns 
imprevistos, mas devem ser passageiros.

A Lua na Casa 8 aumenta sua preocupação em 
conquistar mais estabilidade no emprego, e isso deve 
incentivá-la a se dedicar mais às tarefas e querer cumprir 
tudo da melhor maneira. O astro também estimula as 
mudanças e, se você quer transformar algo ao seu redor, 
a hora é essa. O céu recomenda cautela ao aplicar seu 
dinheiro: evite investir em coisas arriscadas.

Unir-se aos colegas e somar forças para conquistar os 
objetivos em comum pode tornar o seu dia de trabalho 
mais leve e produtivo. Mas se você tem uma parceria 
com alguém da família, o céu alerta que pode enfrentar 
alguns conflitos no final da manhã. Evite levar tudo pelo 
lado pessoal e tente não se aborrecer por coisas que 
nem têm tanta importância — releve.

Se você tem trabalho a cumprir, a Lua na Casa 6 dará a 
energia e a disciplina necessárias para você encarar as 
tarefas e deixar o serviço em dia — só precisa ter cuidado 
para não se envolver em fofocas ou mal-entendidos. Se 
perceber que isso aconteceu, tente esclarecer logo as 
coisas, porque uma boa conversa é capaz de resolver 
muita coisa.

Levar o trabalho com bom humor fará tudo parecer mais 
fácil e você ainda vai motivar os colegas. Também vai 
contar com muita criatividade e pode ter boas ideias 
para agilizar as tarefas. Para quem está de folga, a Lua 
indica um dia animado e perfeito para a diversão, de 
preferência ao lado de gente jovem e empolgada. Só 
precisa ter cuidado para não gastar demais.

Se você vai trabalhar hoje, uma boa dica do céu é 
dedicar-se às tarefas que já domina e usar toda sua 
experiência para dar conta do recado. Mas se estiver de 
folga, a Lua deve aumentar a sua sintonia com a família 
e você terá muito prazer em ficar em casa, curtindo a 
companhia dos parentes e a segurança do lar. Não perca 
tempo com brigas ou remoendo assuntos que já ficaram.

Telinha

Um Lugar ao Sol
Globo 20h30

Quanto Mais Vida Melhor
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Rose revela a Joana sua história com 
Neném. Guilherme é rude com Flávia, que 
pede para ficar na casa de Murilo. Guilherme 
manipula Tigrão para Rose aceitar que ele 
volte para casa. Odete obriga Juca a mandar 
Flávia embora. Paula dá um emprego para 
Flávia. Trombada elogia Neném. Rose observa 
a família animada e fica incomodada. A noiva 
de Trombada aparece no treino e se insinua 
para Neném. Rose afirma ao marido que não 
vai mais dormir com ele. Guilherme pensa em 
Flávia. Teca tenta agarrar Neném no vestiário, 
enquanto Trombada se aproxima.

Tonico revela a identidade de Samuel e 
afirma que o rapaz assassinou seu próprio 
pai. Luísa tenta defender Samuel, e Tonico a 
acusa de cúmplice. Pedro desconfia de Samuel. 
Borges prende Samuel, que garante a Tonico 
que o assassino de Ambrósio é Salustiano. Pilar 
se desespera e segue Samuel até a delegacia. 
Teresa estranha a ausência de Celestina. Zayla 
passa mal ao saber que Tonico desmascarou 
Samuel, e o deputado desconfia. Clemência se 
revela para Prisca e Hilário, e Vitória confronta 
a rival. Quinzinho impede Vitória de acusar 
Clemência pelo roubo de seus imóveis. 

Ravi usa o dinheiro de sua rescisão para 
pagar a fiança de Adel. Bárbara teme que Janine 
conte a verdade para Christian/Renato. Felipe e 
Julia trocam confidências. Lara desconfia de que 
Noca tenha algum interesse no casamento com 
Napoleão. Antônia fica sabendo por Janine que 
o texto vencedor do concurso é de sua autoria. 
Alípio mostra uma foto para Christian/Renato, 
que percebe que Elenice e o noivo estão na 
cobertura da mãe de Bárbara. Elenice chanta-
geia Christian/Renato. Santiago anuncia que a 
coletiva de imprensa da Redentor será feita por 
Christian/Renato, deixando Túlio contrariado.

Novelas Novelas Novelas Novelas 

A vencedora do “BBB 21” Juliette Freire é uma das personalidades 
que participam do amigo-oculto do “Fantástico”, que vai ao ar amanhã. A 
brincadeira contou com a participação de nomes como a ginasta Rebeca 
Andrade, o apresentador Marcos Mion, os atores Cauã Reymond e 
Camila Queiroz, a médica pneumologista Margareth Dalcomo, o jogador 
de futebol Deyverson, e os músicos da banda Barões da Pisadinha.

Juliette Freire participa do amigo-oculto 
do ‘Fantástico’ ao lado de nomes 
como Rebeca Andrade e Marcos Mion

Glória Groove regrava a música ‘Amanhã’ 
para o ‘Fé na Vida’, especial da Globo 

Glória Groove é a dona da voz da música-tema do especial de fim de 
ano “Fé na Vida”, que será exibido entre os dias 28 e 30 pela Globo. A 
cantora gravou uma versão de “Amanhã”, composição de Guilherme 
Arantes. O programa será dividido em três episódios e terá a apresentação 
dos repórteres Murilo Salviano (na foto com Glória) e Tábata Poline. 
Os dois viajaram por todas as regiões brasileiras atrás de histórias de 
reencontros de famílias e retomadas de projetos e sonhos que precisaram 
ser interrompidos no começo de 2020 por conta da pandemia. “O legal é 
que fomos para lugares extremamente diferentes e com histórias que se 
parecem em vários aspectos. É um Brasil real. As pessoas contam de um 
jeito emocionante a vida delas. É muito forte. A simplicidade dos sonhos 
marca. Muitas vezes os personagens só estavam em busca de um abraço em 
alguém que não puderam dar ao longo de toda pandemia”, conta Murilo. 

Globo escala 
Alex Escobar 
para ‘Quanto 
Mais Vida, Melhor’

Jornalista esportivo da TV 
Globo, Alex Escobar dará uma 
de ator em “Quanto Mais Vida, 
Melhor”, a nova novela das 
sete que atualmente está no ar. 
Ele foi convidado para fazer 
uma participação especial no folhetim inédito de Mauro Wilson com 
o objetivo de anunciar a volta de Neném (Vladimir Brichta) para o 
futebol. Na ocasião, o filho de dona Nedda (Elizabeth Savala) receberá 
uma oportunidade no América Futebol Clube, após ficar por um bom 
tempo afastado dos gramados. Em entrevista concedida a colunista 
Patrícia Kogut, do jornal “O Globo”, o apresentador do quadro de 
esportes do Fantástico falou sobre o desafio de ter dado vida a ele 
mesmo na ficção. “Foi mais fácil (fazer a gravação como repórter) 
porque eu estava fazendo eu mesmo. Mas eu tive que refletir: ‘Como é 
que eu sou?’ E tentei ser o mais natural possível. O Vladimir Brichta, 
o Marcelo Flores, o diretor Bernardo Sá, enfim, todo o pessoal que 
estava envolvido na gravação me ajudou bastante, porque foram de 
uma simplicidade enorme. Fiquei bem relaxado”, declarou Escobar.
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CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COMO VOCÊ NUNCA VIU. ANUNCIE AQUI. TEL: 3345.9000

RECEBEU SEU JORNAL? Se você, assinante, não recebeu seu jornal até as 8 horas, favor entrar em contato com o setor de circulação do 
jornal O Estado até as 10 horas, para que possamos repor a entrega: 3345-9002

APARTAMENTO ALUGO
Aluguel de apto: 3 quartos, 
sendo 1 suíte c/ sacada. 
Corredor, cômodos gran-
des. Sala de 2 ambientes, 
Cozinha de 2 de 2 ambien-
tes. Dispensa e área de 
serviço. 1 vaga de estacio-
namento. Em Condomínio 
Fechado. Valor do Aluguel 
R$ 800,00. Incluso IPTU 
e condomínio. Residencial 
nova esperança. (TIJUCA)  
Falar (67) 99972-9158

ALUGA-SE APARTA-
MENTO

No Residencial Flamin-
gos, com 2 quartos, sala 
ampliada, vidro fumê , ba-
nheiro, cozinha, ap. todo 
reformado e garagem para 
02 carros . Valor R$ 1.300, 
com água, luz, IPTU e 
condomínio incluso. Sem 
fiador. F: (67) 98413-3677

ALUGO R$ 650,00
na Rua Rodolfo Andrade 
Pinho, bairro Taveiropolis ,  
1 quarto,  uma sala,  uma 
cozinha , um banheiro,  1 
vaga para carro. F:  67 
98476- 6660. 

ALUGA - SE QUARTOS 
E KITINETS NO BAIRRO 

SÃO FRANCISCO
Quarto com banheiro, mini 
cozinha com tanque , inclu-
so água e luz R$ 530,00. F: 
3324-7048/ 99272-6478 
Tratar Marilza

VENDO COLIBRI II 
Terreno 10x30. todo mura-
do ,com portão de  eleva-
ção contendo 2 edículas 
. Rua Alfred Hitchcoc 99 , 
paralela Av. Guaicurus R$ 
85.000,00 F; 99646-6438.

APARTAMENTO 
CENTRO 

Edifício Ana Regina , 2 
quartos, 1 apto, sala , co-
zinha, depend. empregada 
. Tudo c/ armários embuti-
do. 1 vaga de garagem R$ 
290.000,00 / Rua José An-
tonio 1488 . Tratar 99646-
6338.

VENDE -SE CASA COM 
SALÃO

Na rua Artur Pires Nº 245 
Jardim Los Angeles , área 
construída 350 m² ,2 ter-
reno de 455 metros .Valor 
290 mil . Aceito gado , 
carro, terreno ou  40% em 
dinheiro,  e  o resto a ne-
gociar com proprietário . F: 
99994-2994

VENDO CASA  420 MIL
Sobrado condomínio. 
Bairro São Francisco 
1suite,2quar tos,churras-
queira,planejados. Celular: 
99902-5365. CRECI: 4999 

VENDE-SE UMA CASA 
EM ANHANDUI/MS 

Uma casa em Anhandui 
- MS sendo 5 peças , es-
criturada metragem 15x45 
mt. Valor R$ 50.000,00 . 
Informações: 99827-5873. 

VENDE -SE UMA CASA 
NA RUA YOKOHAMA

Casa na Rua Yokohama nº 
708 na vila Palmira , tama-
nho 12x54 lote, casa 7x11 
,contendo 4 quartos ,com 
guarda roupa embutido e 
laje , em frente ao posto de 
saúde . F: (67) 9107-3300 
- (67) 3349-0887  falar 
com Jorge Diniz.

VENDO LOTES
Vendo 4 lotes juntos Mora-
da Verde , atrás do Ataca-
dão saida para Cuiabá .Rua 
Calafate, cobre esquina 
com a rua Carcará . Tel: 67 
99912-8088 CRECI 463 

VENDE-SE UM TERRE-
NO 12X30

Em excelente localização 
medindo 12x30 , localizada 
no condomínio água limpa, 
pararelo a Av. Tamandaré 
, próximo a UCDB. Aceito 
carro ou gado . PROMO-
ÇÃO Preço de ocasião R$ 
354.990 mil . Entrada + 
parcela/ 9 9231-7249. 
Junior

COBALT 1.4 LTZ
COBALT 1.4 LTZ 2013 2014 
PRATA 145601 NSD9433 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

CAPTIVA SPORT 2.4 2013 
2014 BRANCO 87637 
OOH1314 Gasolina   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

RANGER XL
Ranger XL 2.2TDCi 2TDCi 
16v C.D., Completa, Manu-
al, 2014/2014, Prata, Valor 
R$ 92.500,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@terra.
com.br

FUSION SEL 2.0 
FUSION SEL 2.0 ECOBO. 
16V 248CV AUT. 2018 
2018 BRANCO 47364 
QPF9382 Gasolina   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

GOL 1.6L MB5 2019 
2020

GOL 1.6L MB5 2019 2020 

CINZA 35226 QQT0206 

Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 

Treze de Maio, 3843 - Cen-

tro, Campo Grande – MS 

FONE 3321-4591/ WHATS 

99668-3983

VOYAGE TREND 
Voyage Trend 1.0, Com-
pleto, Ano 2009/201, Cor 
Preta, Valor R$ 28.500,00.  
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email: 
mmincarone@terra.com.br 

GOL 1.6 POWER 8V 
GOL 1.6 POWER 8V FLEX 
4P MANUAL 2003 2003 
PRETO 137670 AHR2244 
Gasolina    TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983 

GOLF 1.4 TSI HIGHLINE
GOLF 1.4 TSI HIGHLINE 
16V GASOLINA 4P AU-
TOMATICO 2015 2015 
BRANCO 86114 QAD1612 
Gasolina    TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

VOYAGE TRENDINE
Voyage Trendine 1.6, Com-
pleto, Ano 2016/20217, 
Branca, Valor R$ 
45.500,00.  Avenida Ban-
deirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br 

AMAROK 2.0 CD 4X4 S
AMAROK 2.0 CD 4X4 S 
DIESEL MANUAL 2018 
2018 BRANCO 140000 
QAK0463 Diesel   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KOMBI STANDARD 1.6
KOMBI STANDARD 1.6 4P 
1995 1996 VERDE 87230 
HQH4736 Gasolina TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

GOL 1.0L MC4 2019 2020 
CINZA 48443 QQO9256 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

JETTA HIGHLINE TSI 2.0 
211CV 2014 2014 BRAN-
CO 43079 OOT0112 Gaso-
lina   TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

 FUSCA 1200
FUSCA 1200  1964 BEGE 
88831 BVR1964 Gasolina   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

GOL 1.0L MC4 2019 2020 
PRATA 49090 QQO3I72 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

AMAROK CD 4X4 SE 2019 
2019 BRANCO 47692 
QUJ5159 Diesel  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

GOL 1.0 TRACK
GOL 1.0 TRACK 2017 2018 
BRANCO 44350 QAH8515 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014 
BRANCO 84663 FNY2885 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. Telefones 
3358-1300/3043-1305.

HC VEICULOS
Pajero Full Hpe Diesel 
11/11 prata R$ 99.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 cinza R$ 
104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 16/17 prata 
R$ 124.990,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

GM – CHEVROLET
GM Chevrolet, 6000, com 
baú, 199/1995, Vermelha, 
Valor R$ 49.800,00.  Aveni-
da Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br

CLASSIC LIFE 
CLASSIC LIFE 2009 2009 
PRATA 74850 HTJ1660 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. Tre-
ze de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS FONE 
3321-4591/ WHATS 99668-
3983

ONIZ JOY 
Oniz Joy 1.0, completo, cor 
prata, ano 2019/2019, Valor 
R$ 49.800,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br 

COBALT LTZ 1.8 8V 
FLEX

COBALT LTZ 1.8 8V FLEX 
AUT. 2018 2018 BRANCO 
68076 QNV8217 Flex TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze de 
Maio, 3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018 

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 2017 
2018 PRATA 34531 
PZU3149 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo Gran-
de – MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

STRADA FREEDOM
Strada Freedom 1.4 C.D., 
2019/2020, Prata, 3 por-
tas, completa, Valor R$ 
77.500,00    Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br.

STRADA HD WK CE E 
2019 2020

STRADA HD WK CE E 2019 
2020 BRANCO 33214 
QUB6434 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo Gran-
de – MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

IDEA ALTRACLIVE
Idea Altraclive 1.4, 
2011/2012, preta, com-
pleta,  valor R$ 28.900,00, 
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email:  
mmincarone@terra.com.br.

CRONOS 1.3 8V
CRONOS 1.3 8V FLEX 2018 
2019 BRANCO 15492 
QAN2268 Flex   TECA AU-
TOMÓVEIS R. Treze de 
Maio, 3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

ARGO 1.0 FIREFLY
ARGO 1.0 FIREFLY FLEX 
DRIVE MANUAL 2018 2019 
CINZA 41717 QPP2722 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

GRAND SIENA
Grand Siena essence 1.6 
16v Dualoic, completo, 
2013/2014, prata, valor 
R$ 37.500,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.com.br.

PALIO 1.0 FIRE
PALIO 1.0 FIRE FLEX 4PTS 
2015 2015 PRETO 132214 
QBP5669 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

ARGO DRIVE 1.0 6V
ARGO DRIVE 1.0 6V 
FLEX 2019 2020 BRAN-
CO 24607 QUQ3264 Flex   
TECA  AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

DOBLO ESSENCE 1.8 
FLEX 16V 

DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX 
16V  7L 2019 2020 PRA-
TA 26123 QUN9797 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

 STRADA HARD 
WORKING

Strada Hard Working 1.4 
C.D., 3 portas, comple-
ta 2016/2016, valor R$ 
62.500,00.       Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br.

FIESTA 1.0 ROCAM
FIESTA 1.0 ROCAM SE 8V 
FLEX 4P MANUAL 2010 
2010 BRANCO 71634 
HTV1067 Flex   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA 2012 2013 PRETO
KA 2012 2013 PRETO 
80734 NRH9939 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FIESTA 1.5 S
FIESTA 1.5 S 2014 2015 
PRETO 93639 OOL9381 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

KA SE 1.0 HA C
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
PRATA 40649 QUD7509 
Flex  TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

ECOSPORT SE 1.6
ECOSPORT SE 1.6 16V 
FLEX 2017 2017 BRAN-
CO 35000 QAE8922 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA SE 1.0 HA C
KA SE 1.0 HA C 2018 2019 
BRANCO 47584 QOZ8615 
Flexa   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

ECOSPORT XLT FRE-
ESTYLE

EcoSport XLT Freestyle 
1.6, Completa, 2010/2011, 
Preta, Valor R$ 32.800,00.   
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email:     
mmincarone@terra.com.br 

FIESTA 2013 2014
FIESTA 2013 2014 AZUL 
87878 BSB8612 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

JEEP 1973
JEEP  1973 VERDE 1035 
HQT6035 Gasolina  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FOCUS 1.6 2005 2005
FOCUS 1.6 2005 2005 
PRATA 112914 DJO3095 
Gasolina TECA AUTOMÓ-
VEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

FUSION 2.5 2010 2010 
FUSION 2.5 2010 2010 
PRATA 130704 NRF6879 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA SE AT 1.5 
KA SE AT 1.5 HA C 2019 
2019 PRETO 29035 
QQH4762 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

KA + SE 1.5 MEC. 2016 
2017 BRANCO 73802 
QAD4607 Flex   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FOCUS TITANIUM 2.0
FOCUS TITANIUM 2.0 16V 
2015 2016 PRETO 36000 
OOS7335 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

ECOSPORT XLT 
EcoSport XLT 2.0 16 v. 
2010/2011, Automáti-
ca, completa, valor R$ 
36.500,00.       Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email: mmincarone@terra.
com.br

KA SE AT 1.5 HA C
KA SE AT 1.5 HA C 2019 
2019 PRETO 26873 
QQH9165 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA SE 1.0 HA C 
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
PRATA 46465 QUP3274 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

KA SE 1.0 HA C 
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
CINZA 42879 QUE1014 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

KA + 1.0 SE 12V FLEX
KA + 1.0 SE 12V FLEX 4P 
MANUAL 2019 2020 PRA-
TA 52596 QUA6305 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983
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HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Flex 15/16 branca 
R$ 89.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Asx 4x2 automático 14/15 
branco R$ 65.900,00. Te-
lefones 3358-1300 / 3043-
1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 14/15 branca 
R$ 99.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Asx 4x2 automático 11/11 
marrom R$ 49.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
Volvo XC60 V6 3.0 Ga-
solina 11/11 prata R$ 
65.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305

HC VEICULOS
L200 Triton Sport GLS 
MT Diesel 16/17 branca 
R$ 109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Savana MT 
Diesel 14/15 prata R$ 
95.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Outdoor AT 
Diesel 16/17 branca 
R$109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

 HC VEICULOS
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 preto R$ 
103.990,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305. 

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 15/15 prata 
R$ 104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Tucson GLS AT Gasolina 
12/13 preta R$ 37.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
branco R$ 70.900,00 (top 
de linha com teto solar). 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
Ranger XLT CD Flex 13/14 
cinza R$ 68.900,00. Tele-
fones 3358-1300 / 3043-
1305.

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
vermelho R$ 64.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Diesel 13/14 prata R$ 
114.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

CERATO 1.6 EX3 
SEDAN

CERATO 1.6 EX3 SEDAN 
16V GASOLINA 4P MA-
NUAL 2008 2008 PRETO 
126849 HTI7984 Gasolina 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

C4 LOUNGE AUTOMA-
TICO THP TEND 2017 

2017
C4 LOUNGE AUTOMATI-
CO THP TEND 2017 2017 
BRANCO 37111 QAH5183 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

C4L A THP FFLEX
 CITROEN C4L A THP 
FFLEX 2017 2018 BRAN-
CO 10301 KYE7146 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6

C3 PICASSO EXCLUSIVE 
1.6 FLEX 16V 5P. AUT 
2012 2012 PRATA 16176 
NRU1502 Flex TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COMPASS LONGITUDE 
2.0

JEEP COMPASS LONGITU-
DE 2.0 4x4 DIES. 16V AUT 
2019 2020 BRANCO 5460 
EXC4001 Diesel   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

C4 CACTUS FEEL 1.6
CITROEN C4 CACTUS FEEL 
1.6 AUT 2018 2019 PRE-
TO 19000 QAM7604 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

AUDI A3 LM 180 CV 
2014 2014 

AUDI A3 LM 180 CV 2014 
2014 BRANCO 73707 
OON6591 Gasolina   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

JEEP RENEGADE LONGITU-
DE 1.8 FLEX AUTOMATICO 
2018 2019 BRANCO 40047 
QPJ2352 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

VENDE-SE 
Vendo centro automotivo 
completo. Aceito carro 
como parte no negócio.  
3029-8172 99937-4063

C3 TENDANCE 1.6 
CITROEN C3 TENDANCE 
1.6 16V FLEX AUT. 2014 
2015 BRANCO 50345 
OON7263 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

 IVECO DALLY 70C16
Dally 70C16, com baú, 
2009/2010, cor branca, Va-
lor R$ 78.900,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.com.br 

X60 1.8 TALENT 16V
 LIFAN X60 1.8 TALENT 16V 
128CV 5P MEC. 2018 2019 
PRATA 19650 FRE0419 
Gasolina TECA AUTOMÓ-
VEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983 

X60 1.8 TALENT 16V 
X60 1.8 TALENT 16V 
128CV 5P MEC. 2015 2016 
PRATA 42275 OOU8412 
Gasolina TECA AUTOMÓ-
VEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

320I 2.0 16V TURBO
BMW 320i 2.0 16V TUR-
BO M SPORT 2014 2015 
BRANCO 110000 OOS0907 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

3008 GRIFFE PACK
3008 Griffe Pack 1.6 16 v 
THP, Completa, Teto Pa-
norâmico, 2012/2013, 
cor Branca, Valor R$ 
48.500,00.  Avenida Ban-
deirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:   mmincarone@ter-
ra.com.br

308 ALLURE 
308 Allure 1.6 16v, 
completa, manual, ano 
2016/2016, branca, Valor 
R$ 55.000,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br 

307 PRESENCE
307 Presence 2.0 16v, 
Completo, Automático, Teto 
Solar, ano 2009/2010, cor 
preta, Valor R$ 28.500,00.       
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email:  
mmincarone@terra.com.br

208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

208 GRIFFE 1.6 2013 2014 
BRANCO 75155 OOL2424 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

308 HATCH ACTIVE 1.6
308 HATCH ACTIVE 1.6 
16V 4P 2014 2014 VER-
MELHO 97464 JCW1986 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

SANDERO STEPWAY 1.6 
SANDERO STEPWAY 1.6 
16V HI-FLEX MEC. 2013 
2014 BRANCO 113765 
NSC4749 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

SANDERO STEPWAY 1.6
SANDERO STEPWAY 1.6 
16V 2012 2013 BRAN-
CO 86434 OAV5299 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 PRATA 
123951 HTG9808 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

SANDERO AUTH 10 
2019 2019

SANDERO AUTH 10 2019 
2019 BRANCO 28621 
QQA4974 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

SANDERO AUTH 10 
2019 2019 

SANDERO AUTH 10 2019 
2019 BRANCO 44208 
QQA4780 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

SANDERO STEPWAY 
EXP. 

SANDERO STEPWAY EXP. 
FLEX 1.6 16V 5P 2017 
2018 VERMELHO 32694 
QAJ9830 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

DUSTER OROCH DYNA 
2.0 

DUSTER OROCH Dyna 2.0 
16V Aut 2018 2019 BRAN-
CO 32816 QPF5557 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

DUSTER EXPRESSION 1.6 
16V 2019 2020 BRAN-
CO 37287 QUE4561 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

CG 125I FAN 
CG 125I FAN 2018 2018 
VERMELHO 21941 
QAJ7572 Gasolina  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

FRONTIER SL 4X4 AUTO-
MATICA 2013 2014 VERDE 
188376 NSD4862 Diesel 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16v 2011 2011 BRANCO 
121849 NRL3196 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

PAJERO TR4 2.0 FLEX 
PAJERO TR4 2.0 FLEX 
16V 4X2 2012 2012 PRE-
TO 113760 OAT1533 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COROLLA SEDAN XLI 
1.8 

COROLLA SEDAN XLi 1.8 
16v 4P 2009 2009 PRA-
TA 116906 HTF7118 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V FLEX 4P MANUAL 
2013 2014 PRATA 112343 
OOH0093 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983 

HILLUX D4-D
Hillux D4-D 2.8 TDi 16v 
4x4 C.S. Ar, DH, Okm, Em-
placada, ano 2021/2021, 
R$ 232.800,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.com.br

HILUX CD 4X2 SRV 2.7
HILUX CD 4X2 SRV 2.7 
16v 2015 2015 BRANCO 
131273 OOU8592 FlexTE-
CA AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COROLLA XEI 2.0 16V 
COROLLA XEI 2.0 16V 
FLEX AUT. 2017 2018 
PRATA 60366 QAE2885 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HILUX CD 4X2 SR
HILUX CD 4X2 SR 2014 
2014 BRANCO 103000 
OOL9686 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COROLLA GLI 
Corolla GLI 1.8 16v, com-
pleta, automático, ano 
2015/2016, Branca, Valor 
R$ 77.900,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.com.br

ETIOS 1.3 2014 2014
ETIOS 1.3 2014 2014 PRA-
TA 84544 OVU5569 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FIT 1.4 LXL 16V
FIT 1.4 LXL 16V FLEX 4P 
AUT 2011 2011 CINZA 
123261 NYR9938 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

CIVIC LXL
Civic LXL 1.7 16 V. Comple-
to, Manual, 2005/2005, cor 
preta, ano 2005/2005, Va-
lor R$ 27.500,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:   mmincarone@ter-
ra.com.br

FIT LX FLEX 2008 2008 
FIT LX FLEX 2008 2008 
VERMELHO 192181 
HTA4982 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

CIVIC LXR 2.0 
CIVIC LXR 2.0 FLEXONE 
16V 2014 2015 PRETO 
105000 OOR2000 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HRV EXL 1.8 CVT FLEX
HRV EXL 1.8 CVT FLEX 
2017 2017 PRETO 46385 
QAE6370 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

CR-V EXL 2.0 16V 
CR-V EXL 2.0 16V 4WD 
2016 2016 CINZA 45038 
QAD5162 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HILLUX SW4 SRX
Hillux SW4 SRX D4-D 2.8 
TDi 16 v, completa, ano 
2016/2016, Cor Preta, Ano 
R$ 235.000,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.com.br 

HB20 UNIQUE 1.0
 HYUNDAI HB20 UNIQUE 
1.0 FLEX 12V MEC 2019 
2019 BRANCO 31320 
QQH1410 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983
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HB20 1.6M PREM
HB20 1.6M PREM 2012 
2013 VERMELHO 90943 
NRW9870 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

HB20S 1.0 UNIQUE 2019 
2019 PRETO 61554 
QQW8445 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HB20 1.6 COMFORT 
PLUS

HB20 1.6 COMFORT PLUS 
MEC 2013 2014 BRAN-
CO 56916 FNZ6905 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

I30 1.8 MPI 16V
I30 1.8 MPI 16V GASO-
LINA 4P AUTOMATICO 
2013 2014 PRATA 102276 
OOK7667 Gasolina    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

IX35 GL 2.0 16V 2WD
ix35 GL 2.0 16V 2WD Flex 
Aut. 2016 2017 BRANCO 
105000 QAA5731 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

CRETA 1.6 16V FLEX
CRETA 1.6 16V FLEX AT-
TITUDE AUT 2017 2017 
BRANCO 94415 QAH5858 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

VAGA DE TRABALHO 
Temos vagas para domés-
ticas e cozinheiras  forno e 
fogão. Enviar currículo no  
Whatsapp  99285-5185

REGULARIZAÇÃO DE 
DOMESTICA

Registro, recibo, INSS, 
FGTS, livro de ponto, cal-
culo horas extras. Contato 
email: escritorio2843@
gmail. com. F:3321-3911 
/ 92289415 / 9989-1598. 

FAXINEIRA CAPRI-
CHOSA

Faço diária de limpeza 
completa em residências, 
apartamentos e escritó-
rios, excelentes referências 
atuais, possuo condução 
própria, marque já seu or-
çamento . (67)991922494 
c/ Jô 

PROCURO DIARISTA
Preciso de diarista 2 vezes 
na semana, com pagamen-
to mensal, nas mediações 
do Aero Rancho. Somen-
te interessadas Fone: 
(67)3341-1194

GABRIELA DIARISTA 
Faço faxinas em casas, es-
critório, apartamento. Pas-
so roupas e tenho ótimas 
referências. Faxinas com-
pletas a partir de R$160,00 
(Incluso Transporte). Con-
sultar o valor conforme o 
tamanho da residência.  
WhatsApp: (67)99964-
5529 

DIARISTA JOYCE
Faço diárias e limpezas 
completas em residências, 
apartamentos, escritórios, 
lojas e pós obras. Possuo 
excelentes referências e 
experiência. Entre em con-
tato que tenho dias livres. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99163-4886 

MURILO E LUCIANA 
REFORMAS EM GERAL

Trabalhamos como eletri-
cista, pintor, encanador, 
pedreiro, e reformas em 
telhados. Para orçamen-
tos:  Ligação e WhatsApp: 
(67)99238-5838

WILLIAN AZULEJISTA
Trabalho como pedreiro e 
azulejista, assentamento 
de pisos, revestimentos, 
cerâmica e porcelanato. 
Parcelo o serviço no cartão 
de Crédito, pagamento via 
App bancos digitais e pix. 
Orçamento via WhatsApp 
(67) 99195-9161 

MULTIUSE CHURRAS-
QUEIRAS

Acessórios para churras-
queiras. Grelhas, espetos 
gengiskan, chapa de bife, 
parrilha, facas, tabuas, 
giragril etc.  End; Av. Mal 
Deodoro N:1189 Trevo Im-
birussu  Fone: 3026-4551 
/67 9959-4659.

JÚNIORCLEAN 
LIMPEZA A SECO & 

HIGIENIZAÇÃO
Sofás, tapetes, veícu-
los, cadeiras, carpetes, 
poltronas e colchões. 
Atendimento a Domicilio, 
aceitamos Cartões e Pix. 
Instagram: Juniorcleann. 
Ligação e WhatsApp (67) 
98139-4002 

JSB GESSO
Trabalhamos com forros, 
sancas, molduras, paredes 
e placas de 3D. Serviço de 
Qualidade e capricho, para 
melhor atender nossos 
Clientes. E-mail: jsbges-
so@gmail.com .Ligação 
e WhatsApp (67) 99163-
3734 José 

AVITEC SISTEMAS DE 
SEGURANÇA

Trabalhamos com motor de 
portão, cerca elétrica, cha-
ve tetra, fechadura elétrica, 
trava elétrica, concertina, 
interfone, video- porteiro, 
alarmes e câmeras de se-
gurança. Sua satisfação em 
primeiro lugar. WhatsApp: 
(67) 99265-3610 

NASCIMENTO CONS-
TRUTOR

Trabalho na área da cons-
trução civil do básico ao 
acabamento, varandas e 
reformas em geral.  Atendo 
Campo Grande e Interior. 
Serviço de Qualidade e cre-
dibilidade. Ligação e What-
sApp (67) 99333-0897

J.J PINTURAS & 
REFORMAS

Trabalhamos com pintu-
ras, reformas em geral, 
instalação e manutenção 
de ar-condicionado Split.  
Rua: Dois de Março, 1137 
Bairro Taquarussu Ligação 
e WhatsApp (67) 99676-
7115/ (67) 98434-0560 
Júlio 

ART VENT SISTEMA DE 
EXAUSTÃO

Trabalhamos com vendas 
de exaustores eólicos, 
exaustores elétricos, ma-
nutenção de exaustores eó-
licos, limpeza de climatiza-
dores, fraldas descartáveis 
. Ligação e WhatsApp (67) 
3204-5247/ (67) 99264-
5737/ (67) 99161-2754/ 
(67) 99126-3757

CLEYTON SOUZA RE-
FORMAS EM GERAL

Mão de obra especializada 
para construção e reforma 
residenciais ou comerciais. 
Assentamento de pisos 
e revestimento. Pedreiro 
profissional e experiente, 
pronto para ajudar em suas 
obras. Promoção para o 
mês de Dezembro, R$ 
35,00 o metro do piso. Or-
çamento sem compromis-
so. Ligação e WhatsApp:  
(67)9 9984-6466 Cleyton 

JLPV CONSTRUÇÕES
Trabalhamos com constru-
ções, reformas e instala-
ções. Serviços do básico 
ao acabamento para sua 
Casa ou Empresa. Serviço 
de Qualidade e pontuali-
dade Ligação e WhatsApp 
(67) 99824-1472/ (67) 
99939-8308/ (67) 99199-
6885

SMART PAINT 
PINTURAS RESIDEN-
CIAL, COMERCIAL & 

INDUSTRIAL
Utilizamos equipamentos 
de última geração, como 
máquina airless, lixadeira 
profissional entre outros. 
Prezamos uma obra limpa e 
organizada, garantindo as-
sim a satisfação do Cliente 
Ligação e WhatsApp (67) 
98449-9517 Juliano 

DM CENTRO AUTO-
MOTIVO

Trabalhamos com mecâni-
ca em geral, manutenção, 
instalação de ar-condicio-
nado, elétrica, alinhamento 
e balanceamento. Fica-
mos na Avenida: Senhor 
do Bonfim, 2526 Estrela 
Dalva. Fone: (67) 99637-
4270/ (67) 98168-0443/ 
(67) 3355-6373

FRAN LAVA CAR
 Fazemos serviços de lava-
gem completa, o único da 
Região do Nova Lima que 
aceita cartão, funciona-
mento de segunda a sába-
do aos Domingos só com 
agendamento. Av. Gualter 
Barbosa, 1072 Nova Lima 
Contato: (67) 99121-1582/ 
(67) 99930-2244 

ANDRÉ JARDINAGEM
Trabalhamos com jardina-
gem em geral, podas de 
grama, árvores, desinseti-
zação e passamos veneno. 
Serviço de qualidade e ca-
pricho. Atendo toda Região 
de Campo Grande/ MS 
Ligação e WhatsApp (67) 
99298-6242 

MJ CONSTRUÇÕES & 
EDIFICAÇÕES

Precisando de serviços 
em construção e reformas 
em geral entre em contato. 
Estamos a mais de 40 anos 
no mercado, atendimento 
com excelência. Ligação 
e WhatsApp (67) 99347-
1992 Mariano 

TOTTAL SISTEMAS DE 
SEGURANÇA

Trabalhamos com câmeras 
de segurança, cerca elé-
trica, vídeo porteiro, inter-
fone, concertinas, travas 
elétricas, fechadura tetra, 
motor de portão, controles, 
centrais de alarme e pla-
cas de comando. Ligação 
e WhatsApp (67) 99917-
5055 Leandro

PERSIANAS E INSTA-
LAÇÃO

Vendo e faço concertos de 
cortinas persianas, tanto 
horizontal como vertical, 
lavagem, instalação de 
portas sanfonadas. Melhor 
preço do mercado. Tra-
tar:9645-0383 

HIDROJATO
Soluçoes técnica especia-
lizada em desentupimento 
com o exclusivo sistema 
de hidrojato F. 3362-0277/ 
3361-1724. www. limpa-
doracacique.com.br

ECOPRAG CONTROLE 
DE PRAGAS

Trabalhamos com desin-
setização, desratização e 
limpeza de caixa d` água. 
Atendemos comércios e 
residências, solicite seu 
orçamento. Serviço de 
Qualidade e Credibilidade . 
Ligação e WhatsApp (67) 
98164-1321 André

NORTE SUL GESSO
Trabalhamos com insta-
lações de forro acartona-
do, venda de placas 3D, 
pinturas em geral, vendas 
de materiais para gesso  
drywall. Atendemos todo 
Mato Grosso do Sul. Liga-
ção:(67) 3380-7399 What-
sApp:(67) 99203-5938/ 
99247-5008 

ARTES EM MOSAICO
Confecciono peças em mo-
saicos ,tais como números 
de casa , times de futebol, 
espelhos e relógios , por-
tas chaves e vários outros 
tipos. Aceito encomendas. 
Fotos no facebook. Núme-
ro de casa decorado R$ 
80,00. Fone: 99293-9797 
Walter Moyses. ( WhatsA-
pp).

WL REPAROS & CHA-
VEIRO

Trabalhamos com peque-
nos reparos em elétrica, 
hidráulica, instalação, 
manutenção e oferecemos 
serviços de chaveiro 24 ho-
ras. Serviço com agilidade 
e preço justo, faça sua co-
tação. Ligação e WhatsApp 
(67) 99682-6406 Weber

REPARAR SOLUÇÃO & 
CONSTRUÇÃO

Oferecemos serviços de 
qualidade e profissionalis-
mo para sua residência de 
pintura, hidráulica, pedreiro 
de acabamento e elétrica 
básica, preço que cabe em 
seu bolso, não atendemos 
aos Sábados. Ligação e 
WhatsApp (67) 99307-
3139 Alexandre

SEV7N
O cuidado que o seu imóvel 
precisa, limpeza domés-
tica, limpeza de piscinas, 
jardinagem e manutenções 
extras. Conheça nossos 
pacotes quinzenal e men-
sal. Atendimento Cidade 
Três Lagoas Ligação e 
WhatsApp (67) 99295-
3536 Ellen

L.R ESTRUTURAS 
METÁLICAS

Procurando estruturas me-
tálicas? Fale com a L.R Es-
truturas Metálicas, executa-
mos projetos incríveis para 
sua obra. Estamos com 
preços imperdíveis esse 
mês. Ligação e WhatsApp 
(67) 99203-5662 Rafael/ 
(67) 99958-1289 Paulino

EXCELÊNCIA PINTURAS
Trabalhamos com todos 
os tipos de pinturas e 
efeitos decorativos. Ser-
viço de qualidade, preço 
justo e pontualidade com 
nossos Clientes. Ligação 
e WhatsApp (67) 99130-
1039 Carlos Eduardo/ (67) 
99135-9779 Barboza

ENCANADOR LAUDE-
LINO

Trabalho como prestador 
de serviços em hidráulica, 
consertos e encanamen-
to. Orçamento sem com-
promisso. Contato:  (67) 
98171-4253/ (67) 98189-
4209

ELETRICISTA/ TÉCNICO 
CREDENCIADO

Trabalhamos com insta-
lação e manutenção de 
serviços elétricos em geral. 
Instalação nova, reparos e 
consertos. Atendimento 24 
horas. Serviços de qualida-
de! Ligação e WhatsApp: 
(67) 9 9117-2338

VIDRAÇARIA E ESQUA-
DRIAS DE ALUMÍNIO 

MOURA GLASS  
Produção e manutenção 
em esquadrias de alumínio, 
box, espelhos, fechamento 
de sacada e vidros tem-
perados. Ligação e What-
sApp: (67)9 9125-8196 
Moura

BENNY CONSTRUÇÕES
Construções em geral des-
de a fundação ao acaba-
mento e reformas. Temos 
10 anos de experiência, 
com serviço de qualidade, 
faça seu orçamento sem 
compromisso. Ligação e 
WhatsApp (67) 99627-
5575/ (67) 99698-7673 

PODAS DE ÁRVORES 
COM MOTOSSERRA

Cortamos e Retiramos do 
local, Trabalhamos com 
jardinagem em Geral, Orça-
mento sem compromisso. 
(67)99236-5966

OFICINA MECÂNICA 
PEDROSA

Adaptações em veículos 
p/pessoas c/necessidades 
especiais .Promoção de 
freio e acelerador manual 
e pomo simples no volan-
te , inversão no acelerador 
esquerdo pronta entrega. 
Com nota fiscal e garan-
tia. Mecânica e pintura . 
End: Rua Ciriaco Maymone 
Nº209 Vl.Bandeirante. F: 
3331-2009/ 9 9983-4084 
falar c/Pedrosa .

PODÓLOGA IVANILDA
Cuide bem de quem te 
leva a todos os caminhos. 
Trato unhas encravadas, 
infeccionadas, calosidade, 
micoses, verrugas, pés 
diabéticos, podogeriatria 
e podopediatria. Avaliação 
gratuita. Ligação e WhatsA-
pp (67) 99204-4085

ELETRÔNICA PHIL-
COLOR

Assistência técnica TV 
de plasma, lcd led, todas 
as marcas. Conserto de 
monitores e micro-ondas. 
Não cobramos taxa de 
orçamentos. 3382-8766/ 
99980-3787/ 99308-8537

SEX SHOP
Géis, Vibros, Fantasias, 
Visitas em Domicílio. 
www.paixaoeprazer. com.
br Fone: 3043-4343  / 9 
9332-9227.

DOCE DE CAJU
Vendo doces de Casca de 
Laranja, Abóbora e Goiaba 
(caseiro). Deliciosos, Apro-
veitem! F: 3361-4752. 

 SUELLEN BOLOS E 
DOCES

Tudo para sua comemo-
ração ou festa. Fazemos 
bolos decorados, doces 
personalizados, doces tra-
dicionais, finos e gourmet. 
Temos Kit Festa. Instagram: 
@sue l l enbo losedoces  
Whatsapp: (67)98448-
2854  (67)98132-6174 
Suellen  

JOSÉ FALCÃO MENSA-
GEM BREGA AO VIVO

Aniversários, despedidas 
e recepção. O único com 
triciclo helicóptero. Ligação 
e WhatsApp (67) 99217-
8613

TRABALHOS ESPIRITU-
AIS LU DE OYA

Consultas espirituais, jogo 
de búzios, cartas e traba-
lhos espirituais, amarração, 
feitiços. Faço e desfaço to-
dos os tipos de trab. Hora 
marcada. Sigilo absoluto. T: 
(67) 99211-2371 
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